
Zápis č. 4/2019 

ze schůze Výkonného výboru OŠS Karviná konané dne 16. 9. 2019 v Rychvaldě 
 
Přítomni: 
 
členové VV: Adamčík Bohdan, Brzezny Petr, Kála Jiří, Šimon David  
omluven: Novák Jiří 
 
1. Proběhlo losování okresního přeboru a okresní soutěže pro sezónu 2019/2020 se zohledněním 

požadavků na řízené losování.  
 

2. VV vyhlašuje konkurzy na pořádání turnajů o okresního přeborníka na rok 2020: 

• okresní přebor mužů v praktickém šachu – dotace 1000,- Kč; 

• okresní přebor mužů v rapid šachu – dotace 500,- Kč; 

• okresní přebor družstev škol – dotace 1800,- Kč (600,- Kč na kategorii, z toho 300,- z OŠS a 

300,- Kč z MKŠS); 

• okresní přebor seniorů – dotace 1000,- Kč. 

Zájemci nechť se přihlásí do 31. 12. 2019 e-mailem na adresu předsedy VV OŠS. 
 

3. VV diskutoval k návrhu krajského šachového svazu o snížení počtu krajských soutěží na dvě. 
Citace původního zápisu STK MKŠS (text je jako bod 2 zápisu dostupný také on-line na adrese 
http://www.mkss.cz/wp-content/uploads/2019/09/Zapis_STK_2019-02.pdf) 
„Vzhledem ke skutečnosti, že se dlouhodobě nedaří naplňovat krajské soutěže družstev dospělých 
odpovídajícím počtem družstev a snižující se výkonnostní kvalitě těchto soutěží, rozhodla se STK MKŠS 
otevřít širokou diskuzi k možné redukci krajských soutěží ze 3 na 2 od soutěžního ročníku 2021/2022 
(Zachová se Krajský přebor beze změny. Krajské soutěže budou jenom 2 s tím, že příslušnost dle okresů 
zanikne a složení skupin bude sestaveno vždy na základě závazných přihlášek podle optimalizovaných 
dojezdových vzdáleností podobně, jako se sestavují skupiny v 1. a 2. lize.). Krajské soutěže by měly mít 
určitou úroveň a být sestaveny z týmů, které si účast v těchto soutěžích vybojují vítězstvím v okresních 
přeborech. To se však dnes moc neděje. Vítězové okresních přeborů často nemají zájem do KS postoupit 
a tak je nahrazují slabá družstva z konce tabulek okresních přeborů. To není dlouhodobě udržitelný stav, 
se kterým by STK MKŠS měla být spokojena. Kromě oživení kvality těchto soutěží je cílem rovněž posílení 
okresních přeborů jako hlavní základny pro zapojování mládeže do dlouhodobých soutěží bez nutnosti 
dalekého cestování. I okresní přebory totiž v řadě okresů zaznamenaly zrychlený trend poklesu počtu 
týmů a dětí v krajských soutěžích moc nenajdeme.“ 

 
VV se v diskuzi shoduje v tom, že v okrese Karviná není záležitost rozhodně tak dramatická jako 
v některých dalších okresech Moravskoslezského kraje, nicméně snížení počtu krajských soutěží na dvě 
je z dlouhodobého hlediska nevyhnutelná.  
VV by navrhoval rozdělení družstev podle geografického hlediska podle dojezdových vzdáleností – 
pravděpodobně „východ“ x „západ“. Je velmi pravděpodobné, že v takovém případě by družstva z 
„východní“ krajské soutěže byly výkonnostně na vyšší úrovni než družstva ze „západu“, proto bychom 
navrhovali, aby do krajského přeboru postupovala 2 nejlepší družstva z „východu“ a 1 nejlepší družstvo 
ze „západu“ – z krajského přeboru by stejně jako nyní sestupovaly 3 družstva (obdobně jako postupy 
z krajských přeborů MKŠS a ŠSOK do 2. ligy). 
Prosíme jednotlivé oddíly okresu Karviná, aby se k této záležitosti vyjádřily e-mailem na adresu 
předsedy VV nejpozději do 20. 10. 

 
 
Zapsal: Petr Brzezny 
V Rychvaldě dne 16. 9. 2019 

http://www.mkss.cz/wp-content/uploads/2019/09/Zapis_STK_2019-02.pdf

