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Zápis č. 2/2021 

ze schůze Výkonného výboru OŠS Karviná konané dne 10. 9. 2021 v Rychvaldě 
 
 
 
Přítomni: 
členové VV: Adamčík Bohdan, Brzezny Petr, Šimon David 
omluveni, elektronicky schválili: Kála Jiří, Novák Jiří 
 
 
 
1. Do okresní soutěže OŠS Karviná se přihlásila pouze 3 družstva, VV proto rozhodl o zrušení této 

soutěže pro soutěžní ročník 2021/22. V návaznosti na tuto skutečnost byla dvě družstva doplněna 
do okresního přeboru OŠS Karviná. 
 

2. Proběhlo losování okresního přeboru pro sezónu 2021/2022 se zohledněním požadavků na řízené 
losování. V sezóně 2021/22 je okresní přebor bez sestupu, vítěz postupuje do krajské soutěže 
MKŠS. 
 

3. VV rozhodl o hracím systému v okresním přeboru v sezóně 2021/2022: 

• v okresním přeboru bude startovat 8 družstev – nejprve se bude hrát základní část 

jednokolově každý s každým; poté bude tabulka po základní části rozdělena a první 4 

družstva po základní části budou hrát nadstavbovou skupinu o postup jednokolově každý 

s každým a poslední 4 družstva po základní části budou hrát druhou nadstavbovou skupinu 

jednokolově každý s každým. 

 

4. VV schválil dotace za umístění na prvních třech místech na konci soutěže v soutěžích řízených OŠS 
Karviná. Důvodem je snaha o zkvalitnění odehraných zápasů a motivace jednotlivých družstev až 
do konce soutěže. Dotace za umístění budou vypláceny ve výši 1000,- Kč, 700,- Kč a 500,- Kč za 
umístění na 1., 2., resp. 3. místě v okresním přeboru. 
 

5. VV diskutoval budoucnost soutěží pořádaných OŠS Karviná. Do budoucna je možné očekávat stálý 
pokles hráčů a tím i družstev v soutěžích. Jednou z možných variant, jak zvýšit počet družstev, je 
organizace okresního přeboru na 5 šachovnicích stejně, jako tomu je u okresní soutěže, či v jiných 
okresech. Prozatím nebylo přijato žádné opatření, vyčkáme, jak se do této věci promítne 
pravděpodobné budoucí snížení počtu krajských soutěží na dvě, čímž by došlo ke zvýšení počtu 
družstev startujících v okresním přeboru. 
 
 

Rozdělovník: 5x členové výboru, 12x předsedové oddílů, 1x MKŠS. 
 
 
Zapsal: Petr Brzezny 
V Orlové dne 10. 9. 2021 


