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Zápis č. 2/2022 

ze schůze Výkonného výboru OŠS Karviná konané dne 21. 4. 2022 v Orlové 
 
Přítomni: 

členové VV: Adamčík Bohdan, Brzezny Petr, Kála Jiří, Novák Jiří, Šimon David  
 
 
1. VV schválil dotace za pořádání turnajů s účastí mládeže do 18 let: 

• TJ Slovan Havířov – Krajský přebor mládeže v rapid šachu, 5. 3., 145 účastníků splňujících 
podmínky přidělení dotace. Dotace 4350,- Kč. 

• TJ Baník Havířov – Memoriál Gustava Eichlera v rapid šachu 26. 3., 28 účastníků splňujících 
podmínky přidělení dotace. Dotace 840,- Kč. 

• SK Slavia Orlová – OPEN Petřvald, 12. 3., 38 účastníků splňujících podmínky přidělení 
dotace. Dotace 1140,- Kč. 

• SK Slavia Orlová – KP MKŠS středních škol 2022, 24. 3., 29 účastníků splňujících podmínky 
přidělení dotace. Dotace 870,- Kč. 

• SK Slavia Orlová – Krajský přebor MKŠS družstev starších žáků, 2. 4., 30 účastníků 
splňujících podmínky přidělení dotace. Dotace 900,- Kč. 
 

2. VV schválil výsledky Okresního přeboru Karviná v sezóně 2021/2022. Schválil závěrečný zpravodaj. 
Ve věci uložených pokut VV rozhodl o neudělení pokuty družstvu TJ Slovan Havířov „C“ za 
nastoupení 4 „písmenkových hráčů“ v závěrečném kole. Jako trest pro toto družstvo bylo 
schváleno napomenutí. 
Vítězem okresního přeboru se stalo družstvo TJ Slovan Havířov „C“ a postupuje do Krajské soutěže 
MKŠS, sestup do okresní soutěže není. 
 

3. VV schválil udělení pokut dle následujícího seznamu: 

• SK Slavia Orlová „D“ – 300,- Kč (Pozdě zaslaná přihláška, resp. přihláška bez patřičných 
náležitostí (pozdní dodání soupisky); 

• Šachová škola Bohumín „B“ – 300,- Kč (Pozdě zaslaná přihláška, resp. přihláška bez 
patřičných náležitostí (pozdní dodání soupisky) 

• TJ Slovan Havířov „C“ – napomenutí (Manipulace se soupiskou – sestava k utkání 3. kola 
nadstavby proti Slavii Orlová „D“ obsahovala 4 „písmenkové“ hráče, viz čl. 3.6.2 
Soutěžního řádu, kontumace tří šachovnic). 

 
4. VV schválil vyplacení dotací za umístění na prvních třech místech Okresního přeboru Karviná: 

• TJ Slovan Havířov "C" 1000,- Kč; 

• SK Slavia Orlová "D" 700,- Kč; 

• Sokol Chotěbuz 500,- Kč. 
 

5. VV schválil vyplacení odměny vedoucímu soutěže Okresní přebor Karviná – Petr Brzezny ve výši 
3000,- Kč. 
 

6. VV dodatečně schválil pořadatele okresního přeboru seniorů – TJ Slovan Havířov. Bez dotace. 
 

7. VV žádá Krajský šachový svaz o měsíční zasílání pohybů na účtu OŠS Karviná. 
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8. Termín a místo konání volební konference Okresního šachového svazu Karviná: 16. 5. v 18:00 
v Orlové. Každý oddíl má právo účasti dvou svých zástupců s právem hlasovacím. 
Účast dvou zástupců za každý oddíl je nutná, aby byla konference usnášeníschopná. 
Zájemci o funkci členů Výkonného výboru OŠS Karviná mohou nahlásit svou kandidaturu e-mailem 
na adresu stávajícího předsedy OŠS: petr.brzezny@gmail.com  
 

9. Témata k diskusi na volební konferenci: 
9. 1. Sjednocení pravidel pro doplňování soupisek v okresním přeboru i okresní soutěži: 

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 – platí pouze 
v nejnižší soutěži v daném ročníku (pokud se v daném ročníku hraje okresní soutěž, pak 
platí v okresní soutěži, jinak pravidlo platí v okresním přeboru); 

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

9. 2.  Sjednocení výše startovného v soutěžích pořádaných OŠS Karviná ve smyslu zrušení příplatku 
na startovném "Neplnění usnesení konference MKŠS o práci s mládeží"; 

9. 3.  Pokuta za neobsazení šachovnice 300,- Kč pouze v Okresním přeboru – polovina pokuty bude 
převedena poškozenému družstvu. 

 
 

 

Usnesení:  

• vyplatit oddílu TJ Slovan Havířov dotaci 5350,- Kč (4350 + 1000); 

• vyplatit oddílu TJ Baník Havířov dotaci 840,- Kč; 

• vyplatit oddílu SK Slavia Orlová dotaci 3610,- Kč (1140 + 870 + 900 + 700); 

• vyplatit oddílu Sokol Chotěbuz dotaci 500,- Kč; 

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

 
 
 
Rozdělovník: 5x členové výboru, 12x předsedové oddílů, 1x MKŠS. 
 
 
Zapsal: Petr Brzezny 
V Orlové dne 21. 4. 2022 
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