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Zápis č. 1/2022 

ze schůze Výkonného výboru OŠS Karviná ze dne 22. 1. 2022 
 
Všechny body zápisu schválili elektronicky: 

členové VV: Adamčík Bohdan, Brzezny Petr, Kála Jiří, Novák Jiří, Šimon David  
 
 
1. Zůstatek na účtu OŠS Karviná k 31. 12. 2021 je 24893,60,- Kč. 

 
2. VV uzavřel konkurzy na turnaje o okresního přeborníka: 

• okresní přebor mužů v praktickém šachu – jediný přihlášený zájemce Šachová škola 
Bohumín – dotace bude 1000,- Kč;  

• okresní přebor mužů v rapid šachu – jediný přihlášený zájemce Rychvaldský spolek 
šachový 1945 – dotace bude 500,- Kč; 

• okresní přebor družstev škol – jediný přihlášený zájemce SK Slavia Orlová – dotace bude 
1800,- Kč (600,- Kč na kategorii, z toho 300,- Kč z OŠS a 300,- Kč z MKŠS); 

• okresní přebor seniorů – žádný zájemce. 
 

3. V letošním roce se bude konat volební konference Okresního šachového svazu Karviná. Termín a 
místo konání budou upřesněny a v dostatečném předstihu sděleny všem oddílům. Termín bude 
nejdříve po skončení všech soutěží. Již nyní mohou zájemci na funkci členů Výkonného výboru OŠS 
Karviná nahlásit svou kandidaturu e-mailem na adresu stávajícího předsedy OŠS: 
petr.brzezny@gmail.com  
 

4. VV rozhodl o mimořádné možnosti doplňování soupisek v okresním přeboru. V minulosti byla vždy 
možnost doplňovat na soupisku v nejnižší soutěži (okresní soutěži) nově registrované hráče – 
zejména nově registrovanou mládež. V letošní sezóně byla okresní soutěž na poslední chvíli 
zrušena, a tato možnost doplňování soupisek nebyla přenesena na okresní přebor jako současnou 
nejnižší soutěž. Pro zbytek aktuální sezóny okresního přeboru tedy VV schválil nově pravidlo: „Na 
soupisku družstva v okresním přeboru mohou být doplněni nově registrovaní hráči kdykoli, 
nejvýše za posledního hráče základní sestavy. Nastoupit k utkání pak takto nově zapsaný hráč 
může nejdříve 5 dnů po nahlášení doplnění soupisky vedoucímu soutěže.“ 
 

5. VV navrhuje pro následující sezóny sjednotit pravidla pro doplňování soupisek v okresním přeboru 
i okresní soutěži. VV navrhuje následující znění pravidel pro doplňování soupisek: 

a) hráč může být doplněn na libovolné místo na soupisce, nejvýše však za posledního hráče 
základní sestavy; 

b) nově registrovaní hráči mohou být doplněni kdykoli v průběhu soutěže, nastoupit k utkání 
mohou nejdříve 5 dnů po nahlášení změny soupisky vedoucímu soutěže; 

c) ostatní hráči mohou být doplněni na soupisku do 30. 11. a nastoupit mohou nejdříve od 
1. 1. následujícího roku. 

Bod a) je motivován zachováním regulérnosti v průběhu soutěže, tj. že základní sestava družstva 
se měnit nemůže. Bod b) je motivován doplňováním nově registrovaných hráčů po celou dobu 
konání soutěží, zejména jde o nově registrovanou mládež (např. noví členové kroužků pro mládež, 
kteří se objeví až ve druhém pololetí). Bod c) odráží současný stav, který hodnotíme jako 
vyhovující. 
Přesná pravidla pro doplňování soupisek pro následující sezóny ponechává VV ke schválení 
konferenci OŠS Karviná. 
 

mailto:petr.brzezny@gmail.com


2 
 

6. VV rozhodl o podpoře pro oddíly, které uspořádají turnaje s účastí mládeže. Motivací je podpora 
menších oddílů, které nemají možnost samy vést např. kroužek pro mládež a nemají tedy možnost 
získat tímto způsobem dotace z různých titulů. Nově mohou získat dotaci z OŠS na uspořádání 
turnaje, kterého se zúčastní mládež do 18 let. Není ovšem nutné uspořádat turnaj pouze pro 
mládež, dotace není omezena strukturou účastníků turnaje. Podpora je prozatím schválena na 
kalendářní rok 2022, následně bude vyhodnocena a rozhodnuto o případném pokračování pro rok 
následující. 
Pravidla pro možnost získání dotace jsou následující: 

a) turnaj musí být organizován v rapid tempu nebo tempu pro vážné partie a musí být 
započítán na LOK ELO a/nebo FIDE ELO; 

b) pořádající oddíl získá z OŠS dotaci 30,- Kč v případě rapid tempa a 50,- Kč v případě 
vážného tempa za každého účastníka do 18 let včetně (rok narození 2004 a mladší) 
z federace CZE; 

c) pořádající oddíl musí po skončení turnaje zaslat e-mailem na adresu předsedy VV odkaz 
na turnaj na www.chess-results.com a přehled účastníků, kteří splňují podmínku ad b), 
např. formou tabulky v Excelu. 

 
7. VV v souvislosti s bodem 6 navrhuje do budoucna sjednotit výši startovného v soutěžích 

pořádaných OŠS Karviná ve smyslu zrušení příplatku na startovném "Neplnění usnesení 
konference MKŠS o práci s mládeží". Oddíly pracující s mládeží a plnící toto usnesení získávají řadu 
výhod v jiných oblastech a toto usnesení dle našeho názoru nepřineslo žádné výsledky. 
Rozhodnutí v této věci ponechává VV ke schválení konferenci OŠS Karviná. 
 

8. Další schůzi svolá předseda VV dle potřeby. 
 
 

Rozdělovník: 5x členové výboru, 12x předsedové oddílů, 1x MKŠS. 
 
 
Zapsal: Petr Brzezny 
V Ostravě dne 22. 1. 2022 

http://www.chess-results.com/

