
Zápis z volební konference Okresního šachového svazu Karviná  

konané v Orlové dne 16. 5. 2022 
 

 

Přítomni – dle prezenční listiny: 

TJ Baník Havířov – Podlesný Pavel, Moravčík Ladislav 

Rychvaldský spolek šachový 1945 – Adamčík Bohdan, Brzezny Petr 

SK Slavia Orlová – Novák Jiří, Tomanec Samuel 

SK Stonava – Dworok Mieczyslaw 

Sokol Chotěbuz – Filičko Jan, Chmiel Jan 

TJ Slovan Havířov – Kála Jiří, Šimon David 

Šachová škola Bohumín, z.s. – Brejcha Marcel, Tchuř Pavel 

 

1. Zahájení 

Volební konferenci zahájil stávající předseda Výkonného výboru (dále jen VV) Okresního 

šachového svazu (dále jen OŠS) Karviná Petr Brzezny a přivítal všechny přítomné. 

P. Brzezny konstatoval, že členy OŠS Karviná je 11 oddílů, každý oddíl měl právo vyslat na 

konferenci dva delegáty. Z celkového počtu 22 delegátů je přítomno 13 delegátů a 

konference je tedy usnášeníschopná. 

 

2. Volba výkonného výboru na nové funkční období 2022-2024 

P. Brzezny informoval, že do pětičlenného výboru bylo podáno pět návrhů na kandidaturu – 

stávající členové: B. Adamčík, P. Brzezny, J. Kála, J. Novák, D. Šimon. 

Žádní jiní kandidáti nevzešli ani z konference, a proto bylo zahájeno hlasování o složení 

výkonného výboru. 

Delegáti schválili počtem hlasů 13 z 13 Výkonný výbor OŠS Karviná na funkční období 2022-

2024 ve složení: Adamčík Bohdan, Brzezny Petr, Kála Jiří, Novák Jiří a Šimon David. 

 

3. Sjednocení pravidel pro doplňování soupisek 

Konference schválila sjednocení pravidel pro doplňování soupisek v soutěžích řízených OŠS 

Karviná v následujícím znění: 

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. 

 

4. Sjednocení výše startovného v soutěžích pořádaných OŠS Karviná 

Konference schválila sjednocení výše startovného v soutěžích pořádaných OŠS Karviná ve 

smyslu zrušení příplatku na startovném "Neplnění usnesení konference MKŠS o práci 

s mládeží". 

 



5. Úprava pravidel pro pokutu za neobsazenou šachovnici 

Konference schválila úpravu pravidel pro pokuty za neobsazené šachovnice v následujícím 

znění: 

a) pokuta za neobsazení šachovnice v Okresní soutěži – bez pokuty; 

b) pokuta za neobsazení šachovnice v Okresním přeboru – pokuta 300,- Kč za každou 

neobsazenou šachovnici, přičemž polovina pokuty bude převedena poškozenému 

družstvu. 

 

6. Diskuse 

V diskusi zazněly názory na budoucí organizaci soutěží pořádaných OŠS Karviná. Vzhledem 

k úbytku členské základny je do budoucna jednou z možností snížit počet šachovnic 

v okresním přeboru na 5. V této věci je však třeba vyčkat na situaci, kdy bude počet krajských 

soutěží pořádaných MKŠS snížen na 2 a kdy se tedy pravděpodobně zvýší počet družstev 

v okresních soutěžích sestupem z krajských soutěží. 

Všem oddílům bylo doporučeno účastnit se školení rozhodčích, aby každý oddíl měl alespoň 

jednoho kvalifikovaného rozhodčího, jelikož jejich počet stále klesá. 

 

 

Rozdělovník: 5x členové výboru, 11x předsedové oddílů, 1x MKŠS 

Zapsal: Petr Brzezny 


