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       Zápis ze schůze Komise mládeže č. 1/2018                                    
           (Kulturní Dům Dolní Benešov, 7.4.2018) 

 

Přítomni :  Ladislav Kopec, Zdeněk Holeksa, Tadeáš Makovička, Taťána Bogatková,  

 Karel Handlíř, Vlastimil Neděla, Karel Záleský (host) 

Omluveni:  Jiří Novák, Matouš Gemsa  

 

 

 

Program: 

1) Informace z rozšířené schůze KM ŠSČR v Koutech (Podpora oddílů a kroužků 2018, atd.)  

2) Informace ke KTCM, výsledky MČR mládeže 

3) Listina krajských talentů 2017, čerpání příspěvku 

4) Probíhající soutěže mládeže jednotlivců i družstev  

5) Diskuze, ostatní 

 

 

Ad-1)  Předseda informoval, že na rozšířené schůzi KM ŠSČR při MČR mládeže v Koutech n/D byly 

poskytnuty prvotní informace k projektu Podpora oddílů a kroužků pro rok 2018. Změnou je 

rozdělení do tří úrovní (5-15-30 aktivních dětí) a je zohledněna váha účasti na jednotlivých 

turnajích ve prospěch mistrovských utkání mládeže. Bližší informace budou vydány později. Bylo 

rovněž schváleno, že seznam započitatelných turnajů za MKŠS bude stejný jako v roce 2017. 

 

 

 

Ad-2)  Předseda informoval o aktuální situaci projektu a seznámil všechny přítomné s informacemi 

podanými na schůzce s panem Markem Vokáčem, garantem projektu ze ŠSČR. Byla diskutována 

otázka možného společného soustředění dětí z různých KTCM. Byl zadán úkol všem zástupcům  

jednotlivých KTCM našeho kraje, zaslat k rukám předsedy KM MKŠS seznamy trénovaných dětí 

v jednotlivých KTCM a plány práce na rok 2018. Termín 30.4.2018. Předseda seznámil všechny 

přítomné se zaslanou informací p. Vokáče o výši poskytnuté dotace projektu „Podpora KTCM“ 

pro MKŠS, která na základě dosažených výsledků zástupců našeho kraje na skončeném MČR dětí 

mládeže 2018 v Koutech n/D byla stanovena ve výši cca 113 780,-Kč . Přerozdělení této dotace 

mezi jednotlivé KTCM našeho kraje je v kompetenci VV MKŠS. 

 

 

Ad-3) Bylo projednán způsob čerpání příspěvku pro hráče z Listiny talentů MKŠS 2017 a bylo 

odhlasováno, že o tento příspěvek nebudou žádat rodiče jednotlivých dětí, ale hromadně zástupci 

oddílů, ve kterých jsou děti registrovány. Oddíly pak budou odpovědny za přerozdělení tohoto 

příspěvku mezi oprávněné děti dále. Žádost není nutno zasílat, předseda KM MKŠS dá pokyn 

hospodáři MKŠS k vyplacení na jednotlivé oddíly. 
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Ad-4)  Proběhla diskuze nad probíhajícím ročníkem seriálu Grand Prix  KP mládeže v rapid šachu. Byl 

předložen návrh na úpravu Hracího řádu, který spočívá v úpravě reklamace nemožného tahu. 

Následným hlasováním pak byl přijat návrh na změnu Hracího řádu od sezóny 2018/2019, který 

pro nejmladší kategorii HD10 upravuje reklamaci nemožného tahu tak, že prohrává až třetí 

nemožný tah a reklamujícímu hráči budou přidány 2 minuty jen když bude mít méně než 5minut 

do konce partie. V ostatních kategoriích pak platí, že druhý nemožný tah prohrává a reklamujícímu 

hráči budou vždy přidány 2 minuty.  

 

 

 

Ad-5) V diskuzi byla mimo jiné projednávána otázka výsledků a předchozí nominace zástupců našeho 

kraje na Hrách zimní olympiády dětí a mládeže, která v lednu 2018 proběhla v Litomyšli.  

Předseda informoval o tom, že na této soutěži měl každý kraj pouze jednoho dospělého zástupce 

coby vedoucího výpravy, který měl mnohem více organizační práce než vlastní trenérské práce. 

Byla diskutována nominační kritéria pro tento turnaj a z diskuse vyplynul úkol, že by pro příští 

turnaj tohoto typu, měly být stanoveny ve větším předstihu a přesně popsána. Úkolem byla 

pověřena paní Taťána Bogatková, která připraví první písemný návrh dokumentu „Pravidla pro 

nominaci účastníků šachového turnaje Her olympiády dětí a mládeže“. Dokument bude projednán 

na další schůzi Komise mládeže a po připomínkách předložen ke schválení k VV MKŠS.  

 

  

 

 

 

                 

 

 

 

Zapsal:   Ladislav Kopec 

               lad.kopec@seznam.cz 

               m. 732 708 209   

mailto:lad.kopec@seznam.cz

