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Z Á P I S  

ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila 
v neděli 28. května 2017 od 10:00 do 18:00 hodin 

v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě 

Přítomni: 
- členové STK ŠSČR: Chrz, Malec, Nováková (JmŠS), Sabol (PDŠS), Záruba (1. liga-V, 2. liga-F) 
- člen rozšířené STK ŠSČR: Buchníček 
- předsedové STK KŠS (nejsou-li členy STK ŠSČR): Kovář (zástupce za PŠS), Skála (zástupce za SŠS), Durchan (zá-

stupce za JŠS), Pelikán (ŠSPK), Hajšman (KŠSKV), Babička (zástupce za ÚKŠS, ved. 2. liga-B), Průdek (ŠSLK), 
Marek (KHŠS), Svíženský (KŠSV), Záleský (MKŠS) 

- vedoucí skupin (nejsou-li předsedy krajských STK ani členy STK): Hnilička (2. liga-E), Šmajzr (Extraliga, 1. liga-Z, 
2. liga-C), Václavík (2. liga-A) 

- hosté: pozvaní se omluvili 

Omluveni: 
- Sviták (ŠSZK), Biolek (ŠSOK), Šmajzrová (2. liga-D) 

Program: 
1. Zahájení v 10:00 hodin, schválení programu 
2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2016/2017, pokuty, spory atd. 
3. Zhodnocení práce vedoucích soutěží, schválení odměn, připomínky, náměty ke zlepšení 
4. Návrh sportovního kalendáře 2017/2018 
5. Rozdělení družstev do skupin 
6. Projednání statutu vedoucího soutěže, výsledky konkurzu na vedoucí 
7. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2017/2018 
8. Podněty pro návrhy na úpravy legislativy ŠSČR 
9. Různé - informace ze ŠSČR, z krajů apod. 

10. Ukončení v 18:00 hodin. 

Projednávané (zejména body 2 a 4–8) byly v podkladech pro jednání schůze, schválená znění jsou zveřejňovány 
na webu ŠSČR (rozpisy lig v postupných variantách úprav dle vývoje přihlášek družstev). 

1. Zahájení, schválení programu 
Vedením schůze se ujal předseda STK Jan Malec a schůzi zahájil v 10:10. Na základě statutu STK byl členům 
rozšířené STK, tj. Petr Buchníček, přítomní předsedové krajských STK či jejich pověření zástupci, vedoucí soutěží 
družstev řízených ŠSČR (2016/2017), udělen hlas rozhodující: 
Počet hlasujících 5 z toho 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. Udělení rozhodujících hlasů bylo přijato. 

Následně bylo hlasováno o programu, tak jak bylo uvedeno v pozvánce. Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 
0 proti, 0 se zdrželo. Program byl přijat. 

2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2016/2017, pokuty, spory atd. 
Schvalování výsledků a pokut proběhlo postupně od Extraligy až po 2. ligu F. Pokud družstvo zaslalo k udělené 
pokutě vyjádření nebo toto předložil příslušný vedoucí soutěže, bylo sděleno a pokud na základě diskuze byl 
k této pokutě formulován návrh pro usnesení, bylo o této pokutě hlasováno zvlášť. Následně se schvalovaly vý-
sledky a pokuty jako celek v dané soutěži. 
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tht Extraliga: 
ŠK Duras BVK 5.000 Kč za člena základní sestavy (Mikhail Demidov), který nesehrál pře-

depsaný počet partií, za dvě chybějící partie 
Šachový klub Lokomotiva Brno 5.000 Kč za členku základní sestavy (Petra Sochorová), která nesehrála pře-

depsaný počet partií, za dvě chybějící partie 
Po krátké diskuzi (zejména s ohledem na žádost Šachový klub Lokomotiva Brno v souvislosti v 2. ligou E, viz níže) 
bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokut:  
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty Extraligy byly schváleny. 

1. liga Z: 
ŠK AD Jičín „B“ 1.500 Kč za člena základní sestavy (Antonios Pavlidis), který nesehrál pře-

depsaný počet partií, za jednu chybějící partii 
ŠK ZIKUDA Turnov 1.500 Kč za člena základní sestavy (Falko Bindrich), který nesehrál přede-

psaný počet partií, za jednu chybějící partii 
ŠK ZIKUDA Turnov 1.500 Kč za člena základní sestavy (Lubomír Ftáčník), který nesehrál přede-

psaný počet partií, za jednu chybějící partii 
TJ Neratovice „B“ 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (3. kolo) 
ŠK Sokol Vyšehrad 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (4. kolo) 
QCC České Budějovice 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (6. kolo) 
2222 ŠK Polabiny 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo) 
ŠK AD JC Smíchov (ŠK AD Jičín) 500 Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (7. kolo) 
ŠK AD JC Smíchov (ŠK AD Jičín) 1.500 Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (10. kolo) 

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování o pokutě a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. po-
kut: 
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 1. ligy Z byly schváleny. 

1. liga V: 
ŠK Staré Město 1.500 Kč za členku základní sestavy (Joanna Worek), která nesehrála pře-

depsaný počet partií, za jednu chybějící partii 

O pokutě nebyl podán žádný návrh pro hlasování a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. pokuty: 
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuta 1. ligy V byly schváleny. 

2. liga A: 
ŠK Dopravní podnik Praha 500 Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (3. kolo) 
Karlovarský šachklub Tietz „A“ 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo) 
TJ Bohemians Praha „B“ 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (4. kolo) 
TJ Bohemians Praha „B“ 1.500 Kč za člena základní sestavy (Rostislav Táborský), který nesehrál pře-

depsaný počet partií, za jednu chybějící partii 

ŠK Dopravní podnik Praha požádal o prominutí pokuty s odůvodněním ztráty partiářů s tím, že k pochybení došlo 
jednou výjimečně (v ostatních případech partie zasílali včas). V krátké diskuzi byl podán návrh na snížení pokuty 
o polovinu: 
Počet hlasujících 18 z toho 8 pro, 8 proti, 2 se zdrželi. Snížení pokuty pro ŠK Dopravní podnik Praha nebylo 
schváleno. 

Následně se přešlo ke schvalování výsledků, vč. pokut: 
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy A byly schváleny. 

2. liga B: 
ŠK ZIKUDA Turnov „B“ 1.000 Kč zaslání soupisky po termínu 
ŠK ZIKUDA Turnov „B“ 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (3. kolo) 
ŠK ZIKUDA Turnov „B“ 500 Kč za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (8. kolo) 
ŠK ZIKUDA Turnov „B“ 3.000 Kč za člena základní sestavy (Tomáš Zelený), který nesehrál přede-

psaný počet partií, za dvě chybějící partie 
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TJ Desko Liberec 1.000 Kč zaslání soupisky po termínu 
ŠK AD Jičín „D“ 1.500 Kč za neobsazení 6. - 8. šachovnice (1. kolo) 
ŠK AD Jičín „D“ 900 Kč za neobsazení 8. šachovnice (3., 5. a 11. kolo) 

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování o pokutě a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. 
pokut: 
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy B byly schváleny. 

2. liga C: 
ŠK JOLY Lysá nad Labem „C“ 600 Kč za neobsazení 8. šachovnice (5. a 7. kolo) 
Sokol Kolín 1.500 Kč za člena základní sestavy (Petr Beneš), který nesehrál předepsaný 

počet partií, za jednu chybějící partii 
ŠACHklub Písek 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 
ŠK JOLY Lysá nad Labem „D“ 1.600 Kč za neobsazení 7. a 8. šachovnice (9. a 11. kolo) 
ŠK Sokol Vyšehrad „C“ 500 Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (1. kolo) 
ŠK Sokol Vyšehrad „C“ 3.000 Kč za kontumaci 3. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii 

nedostavil (4. kolo) 
ŠK Sokol Vyšehrad „C“ 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (5. kolo) 
ŠK Sokol Vyšehrad „C“ 1.500 Kč za člena základní sestavy (Ota Šturz), který nesehrál předepsaný 

počet partií, za jednu chybějící partii 

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování o pokutě a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. po-
kut: 
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy C byly schváleny. 

2. liga D: 
TJ Slavia Hradec Králové „B“ 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 
2222 ŠK Polabiny „B“ 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (4 kolo) 
2222 ŠK Polabiny „B“ 1.500 Kč za člena základní sestavy (Jakub Lahner), který nesehrál přede-

psaný počet partií, za jednu chybějící partii 

O pokutách nebyl podán žádný návrh pro hlasování o pokutě a tak bylo provedeno schvalování výsledků, vč. po-
kut: 
Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy D byly schváleny. 

2. liga E: 
Šachy Hošťálková 500 Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (3. kolo) 
Šachový klub Lokomotiva Brno „B“ 500 Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (1. kolo) 
Šachový klub Lokomotiva Brno „B“ 600 Kč za neobsazení 8. šachovnice (5. a 7. kolo) 
Šachový klub Lokomotiva Brno „B“ 3.000 Kč za členku základní sestavy (Petra Sochorová), která nesehrála pře-

depsaný počet partií, za dvě chybějící partie 
ŠK Duras BVK „B“ 800 Kč za neobsazení 7. a 8. šachovnice (1. kolo) 
ŠK Duras BVK „B“ 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (7. kolo) 
ŠK Duras BVK „B“ 1.500 Kč za člena základní sestavy (Bronislav Vymazal), který nesehrál pře-

depsaný počet partií, za jednu chybějící partii 
ŠK Duras BVK „B“ 1.500 Kč za člena základní sestavy (Šimon Macharáček), který nesehrál pře-

depsaný počet partií, za jednu chybějící partii 

Šachový klub Lokomotiva Brno požádal o toleranci nesehrání předepsaného počtu partií P. Sochorovou z důvodů 
jednak její špatné nedostupnosti (bydlí v Olomouci) a jednak jejího rizikového těhotenství. Z diskuze vyplynulo, 
že místo bydliště důvodem není (je věcí oddílu, aby věděl) a že rizikové těhotenství bránilo účasti jen v části 
soutěže. Byl podán návrh na snížení pokuty o polovinu: 
Počet hlasujících 18 z toho 3 pro, 13 proti, 2 se zdrželi. Snížení pokuty pro Šachový klub Lokomotiva Brno nebylo 
schváleno. 

V diskuzi k dalším pokutám nebyl podán žádný další návrh a následně se přešlo ke schvalování výsledků, vč. po-
kut: 
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Počet hlasujících 18 z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy E byly schváleny. 

2. liga F: 
Šachový klub Karviná 300 Kč za neobsazení 8. šachovnice (6. kolo) 
Sokol Vrbno p/P 0 Kč původně 3.000 Kč za člena základní sestavy (Boris Pavlásek), který 

nesehrál předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie 
ŠK Slavoj Poruba „B“ 4.000 Kč za kontumaci 1. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii 

nedostavil (4. kolo) 
ŠK Slavoj Poruba „B“ 500 Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (4. kolo) 

Sokol Vrbno p/P požádal o prominutí pokuty s důvodu dlouhodobé nemoci B. Pavláska, kdy jeho zdravotní stav 
dal naději pro účast, ale následně se toto ukázalo jako nemožné (doloženo lékařskou zprávou). Bylo navrženo 
pokutu snížit o polovinu nebo ji prominout zcela, prvně se hlasovalo o prominutí zcela: 
Počet hlasujících 18 z toho 13 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Prominutí pokuty pro Sokol Vrbno p/P bylo schváleno. 

V diskuzi bylo projednána omluva J. Malíka (kontumace 1. šachovnice ŠK Slavoj Poruba) s žádostí o toleranci při 
udělení pokuty. Z diskuze vyplynul návrh na snížení pokuty o 1 tis. Kč (na 3 tis. Kč): 
Počet hlasujících 18 z toho 3 pro, 14 proti, 1 se zdrželi. Snížení pokuty pro ŠK Slavoj Poruba nebylo schváleno. 

Následně se přešlo ke schvalování výsledků, vč. pokut: 
Počet hlasujících 18 z toho 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Výsledky a pokuty 2. ligy F byly schváleny. 

3. Zhodnocení práce vedoucích soutěží, schválení odměn, připomínky, náměty ke zlepšení 

Předseda jménem STK poděkoval vedoucím soutěží za odvedenou práci a konstatoval, že letošní ročník všech 
soutěží družstev řízených ŠSČR proběhl bez problémů. Byly diskutovány některé náměty ke zlepšení (některá 
upřesnění se následně promítly do Statutu, viz bod 6).  

V krátké diskuzi žádná výhrada k práci vedoucích skupin nepadla, naopak jako „vedoucí roku“ byl (v předstihu 
posuzovala užší STK) oceněn Michal Hnilička (navýšení odměny), následně proběhlo hlasování o odměnách pro 
vedoucí soutěží (Babička, Šmajzr, Šmajzrová, Hnilička, Václavík, Záruba) v plné výši (vč, navýšení pro vedoucího 
roku): 
Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Odměny pro ostatní vedoucí soutěží (Babička, Šmajzr, 
Šmajzrová, Hnilička, Václavík, Záruba) v navržené plné výši byly schváleny. 

4. Návrh sportovního kalendáře 2017/2018 

Projednávány byly 2 varianty sportovního kalendáře. V krátké diskuzi byla varianta 2 odložena jako kolizní, nao-
pak varianta 1 jako bezproblémová. Těsně před schůzí byly do kalendáře promítnuty nové informace (a opravena 
jedna chyba), zejména o zatím jen plánovaných termínech soustředění mládeže. V důsledku změny termínu MS 
juniors dojde k nepříjemné kolizi s MČR D18+20 s MS, jejíž důsledky bude nutno řešit jiným způsobem. Následně 
se hlasovalo o doplněné (a opravené) variantě 2: 
Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh sportovního kalendáře byl schválen. 

5. Rozdělení družstev do skupin 

Návrhy rozdělení družstev byly účastníkům schůze zaslány s předstihem mailem. Zároveň varianty rozdělení 
1. ligy a 2. ligy byly zveřejněny na webu ŠSČR. 

Rozdělení Extraligy v diskuzi navrženo párování družstev a následně se hned přešlo ke schvalování: 
Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozdělení Extraligy bylo schváleno. 

Rozdělení 1. ligy na východní a západní část bylo krátce diskutováno pro variabilitu dvanáctého družstva v 1. lize 
Z - názor zainteresovaných družstev nebyl rozhodným kritériem, ale rozhodnutí STK usnadnil: 
Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozdělení 1. lig bylo schváleno. 
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Předseda předal slovo Petru Buchníčkovi, aby okomentoval obě navržené varianty rozdělení 2. lig. V krátké dis-
kuzi vyplynulo, že smysluplněji se jeví varianta A; proto bylo hlasováno o tom, má-li se STK variantu B dále zabý-
vat: 
Počet hlasujících 19, z toho 4 pro, 10 proti, 5 se zdržel. Rozdělení do skupin 2. lig podle varianty B bylo odmít-
nuto. 

V další diskuzi o variantě A byla projedná možnost přesunu AŠK DA Olomouc do sk. E a Zbrojovka Vsetín do sk. F: 
Počet hlasujících 19, z toho 0 pro, 11 proti, 8 se zdrželo. Prohození ŠK DA Olomouc do sk. E a Zbrojovka Vsetín 
nebylo schváleno. 

Následně byla diskutována možnost přesunu CHESS MOST a TJ Sokol Údlice do sk. A (s přesunem 2 pražských 
družstev do sk. B): 
Počet hlasujících 19, z toho 13 pro, 1 proti, 5 se zdrželo. Přesun CHESS MOST a TJ Sokol Údlice do sk. A byl 
schválen. 

Problematická situace nastala ve skupině E, když bylo nutno jedno z družstev, které by do této skupiny geogra-
ficky spadalo, přesunout do skupiny D. Po krátké diskuzi bylo navrženo toto družstvo určit losem ze čtveřice 
ŠK GARDE Lipovec + 3 brněnská družstva (družstvo Moravská Slavia Brno „B“ bylo z přesunu předem vyjmuto 
z důvodu zachování proporcionality rozložení postupujících):  
Počet hlasujících 19, z toho 11 pro, 6 proti, 2 se zdrželi. Určení družstva pro sk. D losem ze čtveřice ŠK GARDE 
Lipovec + 3 brněnská družstva bylo schváleno. 

Následně bylo vylosováno družstvo ŠK GARDE Lipovec. 

Na základě schválení rozdělení 2. lig bylo nutné ještě přerozdělit pražská družstva do jednotlivých skupin lig (z KP 
PŠS do 2. ligy postoupila, po odřeknutí výše umístěných, Šachový klub Viktoria Žižkov a Unichess „C“). Byla pro-
jednána žádost TJ Praha-Pankrác o zařazení 2 družstev oddílu do různých skupin: 
Počet hlasujících 19, z toho 17 pro, 2 proti, 0 se zdrželo. Zařazení 2 družstev TJ Praha-Pankrác do 2 skupin bylo 
schváleno. 

Další přerozdělení pražských družstev bylo provedeno řízeným losem. 

Skupina A: 

TJ Praha-Pankrác „A“, ŠK Sokol Vyšehrad „B“, TJ Sokol Praha-Vršovice, TJ Bohemians Praha „B“  

Skupina B: 
 TJ Kobylisy, Šachový klub Viktoria Žižkov 

Skupina C: 
TJ Praha-Pankrác „B“, Šachový oddíl TJ DUKLA Praha, Unichess „C“ 

Nakonec bylo takto upravené rozdělení družstev do skupin 2. ligy schváleno: 
Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozdělení 2. lig bylo schváleno. 

V souvislosti s problémy některých družstev přijmout zařazení do ligové skupiny byla diskutována varianta (pro 
rok 2018) schválení Rozpisu 1. a 2. ligy bez rozdělení do skupin a toto provést (úžší STK) až na základě závazných 
přihlášek družstev. Též byla diskutována nutnost stanovit omezení možné hrací místnosti ve vazbě na sídlo od-
dílu a skupinu zařazení družstva. 

6. Projednání statutu vedoucího soutěže, výsledky konkurzu na vedoucí 

Ve „Statutu vedoucího soutěže družstev řízené ŠSČR“ byly navrženy jen zpřesňující formulace; bylo zapracováno 
navýšení odměn vedoucím skupin (návrat na výši před zavedení úsporných opatření v cca 2010). Krátce byla 
diskutována problematika zveřejňování partií (PGN) na webu ŠSČR a povinnost zasílat podklady pro zápočet na 
ELO v měsíčních intervalech včas. 

Samostatně bylo hlasováno pouze o tom, zda mají být na web ŠSČR u soutěže zveřejňovány i samostatné soubory 
PGN partií jednotlivých kol: 
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Počet hlasujících 18, z toho 3 pro, 15 proti, 0 se zdrželo. Povinost zveřejňovat na webu ŠSČR i samostatné sou-
bory PGN partií jednotlivých kol nebylo schváleno. 

Následně bylo hlasováno o a novém znění Statutu. 
Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. Nové znění „Statutu vedoucího soutěže družstev řízené 
ŠSČR“ bylo schváleno. 

7. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2017/2018 

Předseda STK představil rozpis Extraligy a rozpis 1. a 2. ligy pro následující sezónu. Jedinou významnou změnou 
je posun začátku sobotních utkání Extraligy na 14:00; v ostatních částech rozpisy doznaly de facto jen zpřesňují-
cích úprav. Po krátké diskuzi se přešlo k schvalování rozpisů (s tím, že užší STK rozpisy aktualizuje v ustanoveních, 
kde dosud nejsou k dispozici kompletní data či podléhají schválení VV ŠSČR). 
Schválení rozpisu Extraligy: 
Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. Rozpis Extraligy 2017/2018 byl schválen. 
A poté Rozpis 1. a 2. ligy: 
Počet hlasujících 18, z toho 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Rozpis 1. a 2. ligy 2017/2018 byl schválen. 

8. Podněty pro návrhy na úpravy legislativy ŠSČR 

Předpoklad projednání návrhu přepracovaného Soutěžního řádu (SŘ) se po delší diskuzi ukázal nereálný a dále 
proto byly projednány pouze návrhy dílčích úprav, včetně související úpravy Registračního a přestupního řádu 
(RaPŘ). 

Po krátké diskuzi bylo hlasováno o předložených návrzích: 

Upravit podmínky registrace cizinců tak, aby se srovnaly s členy ŠSČR (tj. možnost 3 soupisek, z toho max. 2 ligo-
vých): 
Počet hlasujících 18, z toho 14 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Návrh úpravy RaPŘ umožňující účast cizinců na 3 sou-
piskách (max. 2 ligových) byl schválen. 

Přeformulovat čl. 2.2.1, čl. 2.8.2 odr. čtvrtá, čl. 3.3.5, čl. 3.4.3 písm. b) a čl. 3.5.7 dle návrhu předloženého před-
sedou STK (v čl. 3.4.3 písm. b) faktická změna v důsledku reálných základních sestav družstev, ostatní de facto 
jen formulační zpřesnění): 
Počet hlasujících 19, z toho 16 pro, 1 proti, 2 se zdržel. Návrhy úprav SŘ navržené předsedou STK byly schváleny. 

Upravit pomocná kritéria v soutěžích jednotlivců hraných švýcarským systémem (čl. 5.2.3 SŘ): 
- v písm. b) nově „Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů (odečítá se výsledek soupeře s nejnižším bodovým 
ziskem)“ 
Počet hlasujících 19, z toho 16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Návrh úpravy čl. 5.2.3 písm. b) byl schválen. 
- v písm. e) nově „vícekrát černé“: 
Počet hlasujících 19, z toho 15 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Návrh úpravy čl. 5.2.3 písm. e) byl schválen. 

V soutěžích družstev stanovit jako první pomocné kritérium vzájemné utkání: 
Počet hlasujících 19, z toho 5 pro, 13 proti, 1 se zdržel. Návrh na vzájemné utkání jako 1. pomocné kritérium 
v soutěžích družstev nebyl schválen. 

V utkáních, ve kterých všechny partie skončí remízou, nepřidělit družstvům žádný zápasový bod: 
Počet hlasujících 19, z toho 0 pro, 17 proti, 2 se zdrželi. Návrh na 0 zápasových bodů v utkáních, kde všechny 
partie skončí remízou, nebyl schválen. 

V sestavě k utkání nesmí být uvedeni hráči, kteří nejsou přítomni (úprava čl. 3.6.4 SŘ ve smyslu vyloučit možnost 
dostavení se hráče až po zahájení utkání): 
Počet hlasujících 19, z toho 3 pro, 14 proti, 2 se zdrželi. Návrh povinnost přítomnosti všech hráčů sestavy v oka-
mžiku zahájení utkání nebyl schválen. 

9. Různé - informace ze ŠSČR, z krajů apod. 

Bylo konstatováno, že vše podstatné bylo řešeno průběžně v jednotlivých bodech jednání. 
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10. Ukončení 

Na závěr předseda STK poděkoval účastníkům za účast a popřál pohodovou cestu domů. Schůze byla ukončena 
v 18:00. 

ve Stráži pod Ralskem 4. 9. 2017 

Jan Malec 
předseda STK ŠSČR 


