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Zápis č. 2/2020 

ze schůze Výkonného výboru OŠS Karviná konané dne 8. 7. 2020 v Orlové 
 
 
 
Přítomni: 
členové VV: Adamčík Bohdan, Brzezny Petr, Kála Jiří, Novák Jiří 
omluven, elektronicky schválil: Šimon David  
 
 
 
1. VV schválil výsledky okresních soutěží družstev pořádaných Okresním šachovým svazem Karviná 

v sezóně 2019/2020. Schválil závěrečné zpravodaje a uložené pokuty. 
Vítězem okresního přeboru se stalo družstvo TJ Slovan Havířov „C“ a postupuje do Krajské soutěže 
MKŠS, do okresní soutěže sestupuje družstvo TJ Slovan Havířov „D“. 
Vítězem okresní soutěže se stalo družstvo Šachová škola Bohumín „A“ a postupuje do okresního 
přeboru. 
Poháry vítězům jednotlivých soutěží zajistí předseda STK J. Novák, předány budou na losovací 
schůzi OŠS dne 10. 9. 2020 v Orlové. 
 

2. VV schválil udělení pokut dle následujícího seznamu: 
Okresní přebor: 
Baník Havířov „C“ – 200,- Kč (neobsazení šachovnice) 
Slovan Havířov „C“ – napomenutí (manipulace se soupiskou) 

 
Okresní soutěž:  
žádné pokuty nebyly uděleny 

 
3. VV schválil vyplacení odměn vedoucím soutěží:  

Petr Brzezny (OP) 3000,- Kč 
David Šimon (OS) 3000,- Kč 

 
4. Dotace na turnaje o okresního přeborníka budou vyplaceny na konci roku 2020 po skončení 

posledního z turnajů. 
 

5. VV schválil rozpis soutěží OŠS Karviná pro sezónu 2020/21. Přihlášky do soutěží pořádaných OŠS 
budou přijímány do 15. 8. 2020. Rozpis včetně všech příloh rozešle předseda VV všem oddílům 
v elektronické podobě. 

 

6. VV schválil hrací systém v okresním přeboru i okresní soutěži Karviná pro sezónu 2020/21:  

• bude-li 9 a více účastníků – jednokolově každý s každým  

• bude-li 7 nebo 8 účastníků – základní část jednokolově každý s každým a poté 
nadstavbové skupiny o postup a o záchranu opět jednokolově každý s každým 
v jednotlivých skupinách 

• bude-li 5 nebo 6 účastníků – dvoukolově každý s každým 

• pokud by byli jen 4 účastníci – čtyřkolově každý s každým 
 

7. VV schválil zkrácení hracího tempa v okresní soutěži na 60 minut na celou partii + 30 sec/tah od 
začátku partie. Důvodem je současná organizace soutěže pomocí dvoukol a velká účast začínající 
mládeže. 
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8. VV schválil, že soutěže OŠS se i v sezóně 2020/21 budou započítávat pouze na LOK, nikoli na FIDE 
ELO.  
 
 

 
Usnesení:  

• vyplatit vedoucímu soutěže Petru Brzeznému odměnu 3000,- Kč;  

• vyplatit vedoucímu soutěže Davidu Šimonovi odměnu 3000,- Kč. 

 
 
 

Rozdělovník: 5x členové výboru, 12x předsedové oddílů, 1x MKŠS. 
 
 
Zapsal: Petr Brzezny 
V Ostravě dne 8. 7. 2020 


