
 

 

Šachový svaz České republiky 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov, tel: 220 512 586, fax: 257 210 981, e-mail: chess@cstv.cz 

Sportovně technická komise 

Zápis 

ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila 

v sobotu 26. května 2012 od 10:00 do 18:00 hodin 

v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě 

 

 

Přítomni:  

- členové STK: Záruba, Ciprys, Kaluţný, Chrz, Sabol, Malec 

- člen rozšířené STK: Buchníček 

- předsedové STK krajů: Průdek, Hrdlička, Durchan, Pavlíček, Siebenburger, Myšulka, Sviták, Kopta 

- vedoucí skupin (nejsou-li předsedy krajských STK a členy STK): Kořínek, Šmajzr, Šmajzrová, Václavík 

- hosté: Hanzlík, Janda, Skála, Satranský, Paulovič 

 

Program: 

1. Zahájení v 10,00 hodin, schválení programu 

2. Schválení výsledků soutěţí druţstev ročníku 2011/2012, pokuty, spory atd. 

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

4. Termínový kalendář 2012/2013 

5. Rozdělení druţstev do skupin 

6. Projednání a schválení Rozpisu soutěţí druţstev 2012/2013 

7. Návrhy na změny Soutěţního řádu 

8. Projednání statutu vedoucího soutěţe 

9. Různé  

 

1. Zahájení a schválení programu 

Vedením schůze se ujal předseda STK Ing. Petr Záruba a schůzi zahájil v 10:00. Na základě statutu STK byl 

členům rozšířené STK (přítomní předsedové krajských STK, vedoucí soutěţí v sezóně 2011/2012 a 

2012/2013, Petr Buchníček) udělen hlas rozhodující, vyjma rozhodnutí ve kterých si úzká STK předem 

vyhradí hlasování jen pro sebe. 

Poté bylo provedeno schvalování programu. Schválení programu uvedeného v pozvánce:  

Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti a 0 se zdrţelo. Program byl přijat.  

 

 

 



 

 

2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2011/2012, pokuty, spory atd. 

Po domluvě všech členů rozšířené schůze STK bylo rozhodnuto, ţe schvalování výsledků a pokut bude 

probíhat postupně od Extraligy aţ po 2. ligu F. Pokud druţstvo zaslalo k udělené pokutě vyjádření, pak to 

bylo citováno před všemi členy rozšířené STK. V případě, ţe některý ze členů rozšířené STK nesouhlasil 

s navrhovanou pokutou pro některé druţstvo v dané soutěţi, mohl podat protinávrh a o této pokutě bylo 

hlasováno zvlášť. Poté se schvalovaly výsledky a pokuty jako celek v dané soutěţi. 

 

Extraliga: 

Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut: 

TJ Bohemians Praha 4.000,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (7. a 8. kolo) 

TJ Bohemians Praha 2.500,- Kč za nastoupení hráče ZS (Petkov Vladimir) pouze k 1 utkání 

ŠK Zikuda Turnov 1.000,- Kč za pozdní nahlášení výsledku utkání (6. kolo) 

 

Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty Extraligy byly schváleny. 

 

1. liga - Z: 

Předseda STK navrhl sníţení původně udělené pokuty 2x1.000,- pro ŠK AD Jičín za kontumaci 4. a 5. 

šachovnice v 3. kole na 2x500,- Kč z důvodu, ţe kontumovaní hráči dorazili k utkání cca 70 minut po jeho 

začátku. Na toto téma proběhla krátká diskuze a poté se přešlo k hlasování: 

 

Počet hlasujících 18, z toho 11 pro, 3 proti, 4 se zdrţeli. Snížení pokuty bylo schváleno. 

 

Následně se přešlo ke schvalování výsledků a upravených pokut: 

  

ŠK AD Jičín 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (1. kolo) 

ŠK AD Jičín 1.000,- Kč za kontumaci 4. a 5. šachovnice (3. kolo) 

ŠK AD Jičín 1.500,- Kč za nastoupení hráče ZS (Tarasov) pouze k jednomu utkání 

JOLY Lysá nad Labem „B“ 1.000,- Kč za kontumaci 1. šachovnice (6. kolo) 

JOLY Lysá nad Labem „B“ 1.500,- Kč za nastoupení hráče ZS (Jansa) pouze k jednomu utkání 

Šakal Kozolupy 1.000,- Kč za kontumaci 5. šachovnice (7. kolo) 

ERA-Poštovní spořitelna „B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (8. kolo) 

ERA-Poštovní spořitelna „B“ 1.000,- Kč za kontumaci 4. šachovnice (8. kolo) 

ERA-Poštovní spořitelna „B“ 600,- Kč za neobsazení 7. a 8. šachovnice (9. kolo) 

ŠK Sokol Vyšehrad 900,- Kč za neobsazení 6. - 8. šachovnice (9. kolo) 

ŠK Sokol Vyšehrad 3.000,- Kč za nenastoupení hráče ZS (Vichnar) ani k jednomu utkání 

 

Počet hlasujících 18, z toho 16 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli. Výsledky a pokuty 1. ligy - Z byly schváleny. 

 

1. liga - V: 

Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut: 

TŢ Třinec 3.000,- Kč za nastoupení hráčů ZS (Movsesjan a Mišta) pouze k jednomu 

utkání 

Labortech Ostrava B 3.000,- Kč za nenastoupení hráče ZS (Jakubiec) ani k jednomu utkání 

Slavia Orlová 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo) 

ŠK GORDIC 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo) 

 

Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 1. ligy - V byly schváleny. 

 



 

 

2. liga A: 

Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut: 

ŠACHklub Písek 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 

Sokol Plzeň 1 900,- Kč za neobsazení 6. - 8. šachovnice (7. kolo) 

Sokol Plzeň 1 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 

ŠK Český Krumlov 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (8. kolo) 

 

Počet hlasujících 18, z toho 17 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. Výsledky a pokuty 2. ligy A byly schváleny. 

 

2. liga B: 

Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut: 

ŠK Spartak Ústí n.L. 500,- Kč za přihlášku bez patřičných náleţitostí 

ŠK Kladno 500,- Kč za pozdní zaslání partií (2. kolo)  

TJ Baník Sokolov ŠO 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (6. kolo) 

MARTY Baník Most 1.000,- Kč za kontumaci 6. šachovnice (7. kolo) 

TJ Neratovice 900,- Kč za neobsazení 6. - 8. šachovnice (8. kolo) 

 

Počet hlasujících 18, z toho 17 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. Výsledky a pokuty 2. ligy B byly schváleny. 

 

2. liga C: 

Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut: 

Desko Liberec 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (8. kolo) 

ŠK Zikuda Turnov „B“ 1.000,- Kč za kontumaci 5. šachovnice (9. kolo) 

ŠK Zikuda Turnov „B“ 500,- Kč za pozdní nahlášení výsledku utkání (9. kolo) 

ŠK Sokol Vyšehrad „B“ 1.000,- Kč za pozdní zaslání partií (8. a 10. kolo) 

ŠK Sokol Vyšehrad „B“ 1.000,- Kč za kontumaci 1. šachovnice (10. kolo) 

ŠK Sokol Vyšehrad „B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 

TJ Jiskra Hořice 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 

ŠK AD Jičín 1.500,- Kč za nastoupení hráče ZS (Zezulkin) pouze k jednomu utkání 

Klub šachistů Říčany 1925 500,- Kč za pozdní zaslání partií (2. kolo) 

 

Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 2. ligy C byly schváleny. 

 

2. liga D: 

Proti pokutám nebyl podán ţádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut: 

ŠK Caissa Třebíč A 3.000,- Kč za nenastoupení hráče ZS (Bednář) ani k jednomu utkání 

TJ Slavia Hradec Králové B 900,- za neobsazení 6. - 8. šachovnice (7. kolo) 

TJ Slavia Hradec Králové B 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 

2222 ŠK Polabiny C 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo) 

Sokol Zaječice 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (3. kolo) 

Panda Rychnov 600,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (8. a 10. kolo) 

ŠK Caissa Třebíč B 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (5. kolo) 

ŠK Caissa Třebíč B 1.500,- Kč za nastoupení hráče ZS (Pavliš) pouze k jednomu utkání 

 

Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 2. ligy D byly schváleny. 

 

2. liga E: 

Nepodán ţádný protinávrh, proto bylo provedeno schválení výsledků a těchto pokut: 

Slavia Kroměříţ B 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (8. kolo) 

Slavia Kroměříţ B 500,- Kč za pozdní nahlášení výsledků (11. kolo) 



 

 

TJ Podluţan Prušánky 3.000,- Kč za kontumaci 3., 6. a 8. šachovnice (7. kolo) 

 

Počet hlasujících 18, z toho 17 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. Výsledky a pokuty 2. ligy E byly schváleny. 

 

2. liga F: 

Vedoucí soutěţe navrhl sníţení pokuty pro Garde Calcio Olomouc za pozdní zaslání partií z důvodu omluvy 

zástupce na pracovní vytíţení. Na toto téma proběhla krátká diskuze a poté se přešlo k hlasování: 

 

Počet hlasujících 18, z toho 2 pro, 13 proti, 3 se zdrţeli. Snížení pokuty bylo zamítnuto. 

 

Následně se přešlo ke schvalování výsledků a původních pokut: 

 

Sokol Dobrá 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (4. kolo) 

VOKD Poruba 1.000,- Kč za kontumaci 7. šachovnice (6. kolo) 

VOKD Poruba 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 

Baník Havířov "B" 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (7. kolo) 

Baník Havířov "B" 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 

TŢ Třinec 1.000,- Kč za kontumaci 6. šachovnice (10. kolo) 

TŢ Třinec 500,- Kč za pozdní zaslání partií (3. kolo) 

Garde Calcio Olomouc 500,- Kč za pozdní zaslání partií (3. kolo) 

 

Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Výsledky a pokuty 2. ligy F byly schváleny. 

 

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

 

Na začátku projednávání tohoto bodu předseda jménem STK poděkoval vedoucím soutěţí za odvedenou 

práci. 

Protoţe předseda STK a ani pověřený člen STK David Ciprys neobjevili za celou sezónu jediný problém 

s vedením soutěţí, navrhl předseda potvrdit všem vedoucím soutěţí vyplacení odměn v plné výši. 

 

Počet hlasujících 18, z toho 18 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. Návrh byl schválen. 

 

Po schválení výše odměn vedoucím soutěţí se přešlo k diskuzi o nutných změnách nebo vylepšeních při 

vedení soutěţí. Závěry z této diskuze jsou: 

VS doporučeno ke komunikaci s druţstvy pouţívat email, který je uveden ve všech dokumentech jako 

kontaktní. 

 

4. Termínový kalendář 2012/2013 

 

Návrh termínového kalendáře byl členům rozeslán předem. Petr Buchníček na schůzi předloţil vylepšení 

jarní části, kdy dojde k prodlouţení jedné pauzy v 1. ligách, nicméně dojde k vylepšení dvou dlouhých pauz 

v 2. ligách. Toto vylepšení krátce diskutováno a doporučeno ke schválení. V případě nepřijetí navrţeno 

hlasovat o původní variantě. Poté se přešlo k hlasování o upravené verzi TK (viz. Příloha A): 

 

Počet hlasujících 18, z toho 11 pro, 3 proti, 4 se zdrţeli. Upravený TK byl schválen. 

 

5. Rozdělení družstev do skupin 



 

 

 

Návrhy rozdělení druţstev byly účastníkům schůze zaslány s předstihem mailem (Příloha B – H). Zároveň 

tyto varianty byly zveřejněny na webu ŠSČR a nss.cz.  

U rozdělení Extraligy bylo konstatováno, ţe není o čem hlasovat a tedy, ţe sloţení Extraligy bere schůze 

rozšířené STK na vědomí. 

V rozdělení prvních lig nastává komplikace v Polabinách, které jsou hraničním městem, a tedy je nutné, aby 

jejich jedno druţstvo hrálo západní skupinu a druhé východní. Na základě faktu, ţe z Extraligy spadli do 1. 

lig Polabiny a Zlín a potřeby, aby jeden spadnul do východní skupiny a druhý do západní, rozhodnuto, ţe 

druţstvo Polabiny A budou hrát 1. ligu Z a Polabiny B budou pokračovat v 1. lize V. Následně o tomto 

rozdělení bylo hlasováno: 

 

Počet hlasujících 18, z toho 15 pro, 0 proti, 3 se zdrţeli. Rozdělení 1. lig bylo schváleno. 

 

Před začátkem diskuze ohledně 2. lig bylo dáno slovo Petrovi Buchníčkovi, který byl autorem jednotlivých 

variant rozdělení, aby je krátce okomentoval. Poté následovala diskuze, z níţ vyplynulo, ţe pro hlasování 

přicházejí do úvahy varianty B, C, E3 (varianta, která vznikla modifikací varianty C). Poté následovala 

diskuze ohledně způsobu hlasování. Bylo dohodnuto dvojkolové hlasování s pravidly: Pokud bude v prvním 

kole pro jednu variantu nadpoloviční většina, bude platit tato varianta. V případě, ţe ani jedna varianta 

v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu, do druhého kola postupují 2 varianty, které v prvním kole 

získaly nejvíce hlasů. V druhém kole bude vybrána jedna z těchto postupujících variant. Následně se přešlo 

k hlasování podle tohoto předpisu: 

 

Počet hlasujících 18, z toho 5 pro variantu B, 3 pro variantu C, 10 pro variantu E3. Rozdělení 2. lig dle 

varianty E3 bylo schváleno. 

 

Poté vystoupil Pavel Chrz, ţe u klubu Litoměřice B (ERA Poštovní spořitelna B) by se mělo vycházet ze 

sídla klubu a ne z poslední hrací místnosti. Po krátké diskuzi následovalo hlasování: 

 

Počet hlasujících 18, z toho 3 pro, 8 proti, 7 se zdrţelo. Přemístění sídla týmu (hrací místnosti) pro 

rozdělení do skupin pro ERA Poštovní spořitelna B bylo zamítnuto. 

 

Na základě schválení rozdělení dle varianty E3 bylo nutné ještě přerozdělit praţská druţstva do jednotlivých 

skupin lig: 

Sestupující týmy z 1. ligy ERA Poštovní spořitelna B do skupiny B a OAZA Praha do skupiny C na základě 

rozdělení sestupujících týmů. 

Postupující Bohemians Praha B byli zařazeni do skupiny C, aby byl vyváţený počet postupujících mezi 

skupinami B a C. 

Ze zbývajících - Dukla Praha, Vyšehrad B, Pankrác B bylo nutné vylosovat 1 tým do skupiny B. Následně 

proběhlo losování a do skupiny B bylo vylosováno druţstvo Dukly Praha. 

 

6. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2012/2013 

 

Rozpis Extraligy a rozpis 1. a 2. ligy byl účastníkům rozeslán emailem před schůzí. V těchto rozpisech 

nejsou ještě doplněny nároky na slevu vkladu. Tyto nároky budou dopracovány po odehrání týmových MČR 

mládeţe 2012. 



 

 

K rozpisu extraligy nebyla ţádná připomínka, proto se přešlo rovnou ke schválení: 

 

Počet hlasujících 19 (na schůzi dorazil Kořínek), z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. Rozpis extraligy byl 

schválen. 

 

V rozpise 1. a 2. ligy navrţeny 2 změny. První změna vyplynula z diskuze o pokutách za loňskou sezónu a to 

je progresivita u neobsazených šachovnic (1 šachovnice 300,- Kč, 2 šachovnice 800,- Kč, 3 šachovnice 

1.500,- Kč, 4 šachovnice 2.400,- Kč) s tím, ţe detailní text dopracuje úzká STK do vydání rozpisu: 

 

Počet hlasujících 19, z toho 14 pro, 2 proti, 3 se zdrţeli. Progresivita u pokut za neobsazení šachovnic 

byla schválena. 

 

Po loňském zamítnutí předseda STK opětovně navrhnul změnu termínu podání přihlášek do 30. 6. 

příslušného roku. Tentokrát v kompromisní variantě, ţe se toto zavede od následující sezóny. Poté nechal o 

této změně diskutovat. Z této diskuze vyplynulo, ţe část účastníků by toto zavedla jiţ v letošní sezóně. Proto 

v rámci diskuze dohodnuto nejprve hlasovat o změně jiţ od sezóny 2012/2013 a v případě zamítnutí hlasovat 

o tom samém od sezóny 2013/2014. Poté následovalo hlasování o první variantě (platnost 2012/2013): 

 

Počet hlasujících 19, z toho 13 pro, 1 proti, 5 se zdrţelo. Změna termínu pro podání přihlášek do 30. 6. 

byla schválena již pro sezónu 2012/2013. 

 

Na základě této změny předseda STK upozornil na nutnost změnit termín pro zaslání „opoţděných 

přihlášek“. Navrţeny 2 termíny 10. 7. a 14. 7. a o těchto se hlasovalo: 

 

Počet hlasujících 19, z toho 9 pro, 6 proti, 4 se zdrţeli. Změna termínu pro podání opožděných přihlášek 

do 10. 7. byla zamítnuta. 

 

Počet hlasujících 19, z toho 9 pro, 6 proti, 4 se zdrţeli. Změna termínu pro podání opožděných přihlášek 

do 14. 7. byla zamítnuta. 

 

Poté se opět diskutovalo a navrţen kompromisní termín 13. 7., který pro letošní rok vychází na konec 

pracovního týdne. Na základě této diskuze provedeno hlasování: 

 

Počet hlasujících 19, z toho 16 pro, 0 proti, 3 se zdrţeli. Změna termínu pro podání opožděných 

přihlášek do 13. 7. byla schválena. 

  

Po těchto úpravách se přešlo ke schvalování rozpisu 1. a 2. ligy jako celku: 

 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. Rozpis 1. a 2. ligy byl schválen. 

 

7. Návrhy na změny Soutěžního řádu 

 

Jako první při projednávání tohoto bodu vystoupil Zdeněk Janda (zástupce Ústeckého kraje) s příspěvkem 

jak dopisování na soupisku k 31. 11. u nich v kraji ovlivňuje regulérnost soutěţí s ohledem na to, ţe pro 

hráče dopsané do ZS neplatí stejné podmínky jako pro ZS v regulérní soupisce podané v září. Z diskuze 



 

 

vyplynulo, ţe moţnost dopisovat hráče na soupisku by mělo být zakázáno v soutěţích ŠSČR a v niţších 

soutěţích by měla být ponechána moţnost dopisování na soupisku, coţ by si dal do rozpisu řídící orgán dané 

soutěţe. Následně o tomto návrhu hlasováno: 

 

Počet hlasujících 18 (1 člen rozšířené STK musel odjet), z toho 13 pro, 1 proti, 4 se zdrţeli. Návrh byl 

schválen. 

 

Vzhledem k tomu, ţe veškeré změny SŘ schvaluje VV na základě doporučení STK, textové zpracování 

posunuto k dopracování k legislativní komisi při VV. 

 

Zástupci Prahy přednesli návrh na změnu SŘ, která vyplynula ze setkání předsedů krajů před konferencí 

ŠSČR 2012. Základem této změny je, aby ZS byla posuzována stejně jako u soutěţí mládeţe. Tedy, ţe za 

základní sestavu se počítá jen první moţná sestava, která můţe k utkání nastoupit. Následovala diskuze. 

Výsledky z této diskuze jsou, ţe největší dopady tato změna bude mít na 1. ligy a nárůst počtu volných hráčů 

a tedy z toho plynoucí nutnost řešit počet těchto hráčů. Předloţeny tyto návrhy k hlasování: Zavést toto 

označování ZS, zavést toto označování ZS a zrušit omezení na počet volných hráčů, Platnost od sezóny 

2012/2013 nebo aţ od sezóny 2013/2014. Poté se o jednotlivých návrzích hlasovalo: 

 

Změna označování ZS: 

Počet hlasujících 18, z toho 10 pro, 4 proti, 4 se zdrţeli. Návrh byl schválen. 

 

Změna označování ZS + zrušení omezení počtu volných hráčů: 

Počet hlasujících 18, z toho 9 pro, 1 proti, 8 se zdrţelo. Návrh byl zamítnut. 

 

Platnost od sezóny 2012/2013: 

Počet hlasujících 18, z toho 5 pro, 9 proti, 4 se zdrţeli. Návrh byl zamítnut. Tedy účinnost se posouvá 

nejdříve pro sezónu 20132/2014. 

 

Na závěr tohoto bodu byla diskutována moţnost uvolnění zapsání hráče aţ na 3 soupisky, která nám zbyla 

z loňské schůze rozšířené STK. Na toto téma se strhla bouřlivá diskuze. Závěrem z této diskuze je, ţe nebyl 

splněn úkol subkomise, která byla ustanovena na minulé schůzi. Materiál ke změně byl předloţen týden před 

touto schůzí a nemohl být tedy oponován. Konstatováno, ţe rozšíření moţnost zapsat na 3 soupisky přináší 

moţnost hráčům více hrát, tedy by kluby mohly stavět více druţstev. Dále konstatováno, ţe zde hrozí 

nebezpečí vyuţití účelovosti k nastoupení vybraných hráčů jen k určitým zápasům a tedy narušení 

regulérnosti soutěţe. Závěrem z této diskuze je, ţe se dokončí dokument plusů a mínusů tohoto rozvolnění, 

případně další omezení, která by odstranila mínusy do konce srpna, tak aby takto vzniklý materiál mohl být 

předloţen krajským konferencím, aby se k danému tématu mohly vyjádřit. Na závěr diskuze hlasováno o 

tom, zda-lise má pokračovat v práci na materiálu pro uvolnění moţnosti zapsání hráče/hráčky na 3 soupisky. 

  

Počet hlasujících 18, z toho 10 pro, 6 proti, 2 se zdrţeli. Návrh byl schválen. 

 

8. Projednání statutu vedoucího soutěže 

 

Martin Šmajzr poukázal na nelogičnost na poţadavky u vytvoření zpravodajů pro 1. a 2. ligu a doporučil, 

aby článek 9. b) byl přeformulován podle článku 9. a) s odpovídajícími termíny pro 1. a 2. ligu. 



 

 

Marian Sabol navrhnul změnu na uspíšení zasílání partiových zpravodajů na dřívější termín z důvodů, ţe 

spousta druţstev, chce tyto partie vyuţívat jiţ na Čt a Pá trénincích. Tedy, ţe by VS byli zavázáni zaslat 

partiový bulletin do 12:00 čtvrtého dne od odehrání daného kola. 

Úzká STK zaúkolována, aby tyto změny vhodně textově upravila a co nejdříve schválila takto změněný 

Statut vedoucího soutěţe. 

 

9. Různé  

 

V rámci tohoto bodu nebylo předloţeno nic k projednání. 

 

 

V Havlíčkově Brodě 27. 5. 2012 

 

Petr Záruba, předseda STK ŠSČR   

 

         

 



 

 

Příloha A 

Termínový kalendář 2012/2013 
1. 9. 2012 Olympiáda, MČR juniorů a juniorek v rapid šachu    

2. 9. 2012 Olympiáda, MČR juniorů a juniorek v rapid šachu    

8. 9. 2012 Olympiáda    

9. 9. 2012 Olympiáda    

15. 9. 2012 MČR mládeţe v rapidu    

16. 9. 2012 MČR mládeţe v rapidu    

22. 9. 2012     

23. 9. 2012     

29. 9. 2012     

30. 9. 2012     

6. 10. 2012 Mládeţnické ligy    

7. 10. 2012 Mládeţnické ligy    

13. 10. 2012 Evropský klubový pohár    

14. 10. 2012 Evropský klubový pohár   2. liga – 1. 

20. 10. 2012 Mistrovství Čech mládeţ, Bundesliga 1    

21. 10. 2012 Mistrovství Čech mládeţ , Bundesliga 2  1.  liga V -1.  

27. 10. 2012 Mistrovství Moravy mládeţ,  Mistrovství Čech mládeţ    

28. 10. 2012 Mistrovství Moravy mládeţ  1. liga Z – 1.  

3. 11. 2012 Mistrovství Čech mládeţe do 8 a 10 let, MS seniorů Extra - 1.   

4. 11. 2012 Mistrovství Čech mládeţe do 8 a 10 let, MS seniorů Extra - 2.  2. liga – 2. 

10. 11. 2012 MS mládeţe, MS seniorů, Bundesliga 3    

11. 11. 2012 MS mládeţe, MS seniorů, Bundesliga 4  1. liga – 2.  

17. 11. 2012 MS mládeţe    

18. 11. 2012 MS mládeţe   2. liga – 3. 

24. 11. 2012     

25. 11 .2012 Polofinále junioři  1. liga – 3.  

1. 12. 2012 Polofinále junioři Extra - 3.   

2. 12. 2012  Extra - 4.  2. liga – 4. 

8. 12. 2012 Mládeţnické ligy, Bundesliga 5    

9. 12. 2012 Bundesliga 6  1. liga – 4. . 

15. 12. 2012 MČR Blesk    

16. 12. 2012    2. liga – 5. 

22. 12. 2012     

23. 12. 2012 Zlatá neděle    

5. 1. 2013     

6. 1. 2013    2. liga – 6. 

12. 1. 2013     

13. 1. 2013   1. liga – 5.  

19. 1. 2013     

20. 1. 2013    2. liga – 7. 

26. 1. 2013 Mládeţnické ligy    

27. 1. 2013   1. liga – 6.  

2. 2. 2013 Bundesliga 8    

3. 2. 2013 Bundesliga 9   2. liga – 8. 

9. 2. 2013     

10. 2. 2013   1. liga – 7.  

16. 2. 2013  Extra - 5.   

17. 2. 2013  Extra - 6.  2. liga – 9. 



 

 

23. 2. 2013 Bundesliga 10    

24. 2. 2013 Bundesliga 11  1. liga – 8.  

2. 3. 2013     

3. 3. 2013    2. liga – 10. 

9. 3. 2013 MČR Mládeţ    

10. 3. 2013 MČR Mládeţ    

16. 3. 2013 MČR Mládeţ, ME Seniorů, Bundesliga 12    

17. 3. 2013 ME Seniorů, Bundesliga 13  1. liga – 9.  

23. 3. 2013  Extra - 7.   

24. 3. 2013  Extra - 8.  2. liga – 11. 

30. 3. 2013 Velikonoce    

31. 3. 2013 Velikonoce    

6. 4. 2013 ME jednotlivců    

7. 4. 2013 ME jednotlivců  1. liga – 10.  

13. 4. 2013 Mládeţnické ligy, ME jednotlivců,  Bundesliga 14 ???    

14. 4. 2013 Mládeţnické ligy, ME jednotlivců,  Bundesliga 15 ???    

20. 4. 2013 Předpokládám přesun Bundesligy 14    

21. 4. 2013 Předpokládám přesun Bundesligy 15  1. liga – 11. . 

26. 4. 2013  Extra – 9.   

27. 4. 2013  Extra – 10.   

28. 4. 2013  Extra – 11.   

4. 5. 2013 Mistrovství ČR mládeţe do 8 let    

5. 5. 2013 Mistrovství ČR mládeţe do 8 let    

11. 5. 2013 MČR muţů a ţen ???    

12. 5. 2013 MČR muţů a ţen ???    

18. 5. 2013 MČR muţů a ţen ???    

19. 5. 2013 MČR muţů a ţen ???    

25. 5. 2013     

26. 5. 2013     

1. 6. 2013 Mistrovství ČR druţstev starších ţáků, Mitropa    

2. 6. 2013 Mistrovství ČR druţstev starších ţáků, Mitropa    

8. 6. 2013 Mitropa    

9. 6. 2013 Mitropa    

15. 6. 2013 Mistrovství ČR druţstev mladších ţáků    

16. 6. 2013 Mistrovství ČR druţstev mladších ţáků    

22. 6. 2013      

23. 6. 2013     

29. 6. 2013     

30. 6. 2013     
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