
 

 

Šachový svaz České republiky 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 206, e-mail: sekretariat@chess.cz 

Sportovně technická komise 

Zápis 

ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila 

v neděli 26. května 2013 od 10:00 do 18:00 hodin 

v hotelu Luna v Koutech 

 

 

Přítomni:  

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

- člen rozšířené STK: Buchníček 

- předsedové STK krajů: Průdek, Hrdlička, Durchan, Křivský, Siebenburger, Sviták, Kopta, Šperl 

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

Hnilička 

- hosté: Skála, Paulovič 

 

Program: 

1. Zahájení v 10,00 hodin, schválení programu 

2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2012/2013, pokuty, spory atd. 

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

4. Sportovní kalendář 2013/2014 

5. Rozdělení družstev do skupin 

6. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2013/2014 

7. Návrhy na změny Soutěžního řádu 

8. Projednání statutu vedoucího soutěže 

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 soutěží v sezóně 2012/2013 a 

2013/2014, Petr Buchníček) udělen hlas rozhodující, vyjma rozhodnutí ve kterých si úzká STK předem 

vyhradí hlasování jen pro sebe. 

2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2012/2013, pokuty, spory atd. 

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

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

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

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

hlasováno zvlášť. Poté se schvalovaly výsledky a pokuty jako celek v dané soutěži. 
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Extraliga: 

Ke svým pokutám se vyjádřili družstva Turnovu a Lysé nad Labem. 

V případě Turnova bylo navrženo snížení pokuty na 0,- Kč. Následně se o tomto hlasovalo: 

Počet hlasujících 19, z toho 17 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Snížení pokuty na 0,- Kč bylo schváleno. 

 

V případě Lysé bylo navrženo snížení pokuty na 0,- Kč, 2 500,- Kč a v plné výši. Následně se postupně o 

těchto návrzích hlasovalo: 

Snížení na 0,- Kč: 

Počet hlasujících 19, z toho 6 pro, 11 proti, 2 se zdrželi. Snížení pokuty na 0,- Kč nebylo schváleno. 

Snížení na 2 500,- Kč 

Počet hlasujících 19, z toho 10 pro, 5 proti, 4 se zdrželi. Snížení pokuty na 2 500,- Kč bylo schváleno. 

 

Následně se přešlo ke schvalování výsledků a upravených pokut: 

TŽ Třinec 5.000,- Kč za kontumaci 4. šachovnice (1. kolo) 

Výstaviště Lysá nad Labem 2.500,- Kč za nenastoupení hráče (Likavský Tomáš) k žádnému utkání 

 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo. Výsledky a pokuty Extraligy byly schváleny. 

 

1. liga - Z: 

VS této ligy navrhl snížení původně udělené pokuty 500,-  Kč pro ŠK Holdia DP Praha B za pozdní záslání 

výsledků v 9. kole na 300,- Kč z důvodu, že prodleva nebyla příliš dlouhá. Na toto téma proběhla krátká 

diskuze a poté se přešlo k hlasování: 

Počet hlasujících 19, z toho 9 pro, 2 proti, 8 se zdrželo. Snížení pokuty na 300,- Kč nebylo schváleno. 

 

Následně se přešlo ke schvalování výsledků a původních pokut: 

  

ŠK Sokol Vyšehrad “A“ 1.500,- Kč neobsazení 6. - 8. šachovnice (3. kolo) 

ŠK AD Jičín “A“ 1.500,- Kč za nastoupení hráče ZS (Josef Straka) pouze k jednomu utkání 

ŠK AD Jičín “A“ 1.000,- Kč za kontumaci 1. šachovnice (5. kolo) 

2222 ŠK Polabiny “A“ 1.000,- Kč za kontumaci 5. šachovnice (5. kolo) 

TJ Slavia Hradec Králové “A“ 800,- Kč neobsazení 7. - 8. šachovnice (8. kolo) 

TJ Slavia Hradec Králové “A“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo) 

ŠK Holdia DP Praha 500,- Kč za pozdní nahlášení výsledku utkání (9. kolo) 

ŠK Holdia DP Praha 1.500,- Kč za nastoupení hráče ZS (Schmidt-Schaeffer Sebastian) pouze k 

jednomu utkání 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 1. ligy - Z byly schváleny. 

 

1. liga - V: 

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

SK Slavia Orlová “A“ 1.500,- Kč za nastoupení hráče ZS (Ivanov Mikhail) pouze k jednomu utkání 

ŠK Zlín “A“ 1.500,- Kč za nastoupení hráče ZS (Jacko Vladimír) pouze k jednomu utkání 

ŠK Zlín “A“ 1.000,- Kč za kontumaci 3. šachovnice (2. kolo) 

A64 PROCLIENT Grygov “B“ 1.000,- Kč za kontumaci 7. šachovnice (6. kolo) 

ŠK Staré Město “A“ 500,- Kč za pozdní zaslání partií (4. kolo) 

ŠK Staré Město “A“ 500,- Kč za pozdní zaslání partií (6. kolo) 

Šachový klub Karviná “A“ 500,- Kč za pozdní nahlášení výsledku utkání (11. kolo) 

2222 ŠK Polabiny “B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo) 

Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 1. ligy - V byly schváleny. 



 

 

 

2. liga A: 

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

ŠK Sokol Klatovy 500,- Kč za pozdní zaslání partií (8. kolo) 

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

TJ Sokol Plzeň-Letná 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (2. kolo) 

TJ Sokol Plzeň-Letná 800,- Kč za neobsazení 7. a 8. šachovnice (4. kolo) 

TJ Sokol Plzeň-Letná 1.000,- Kč za kontumaci 5. šachovnice (6. kolo) 

CHESS MOST “B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (7. kolo) 

CHESS MOST “B“ 500,- Kč za pozdní zaslání partií, opakovaně neúplné (9. kolo) 

ŠK Kladno 1.000,- Kč za pozdní zaslání partií, až 6. den po 4 urgencích (11. kolo) 

ŠK Tachov 1.500,- Kč za nastoupení hráče ZS (Tuncer Ufuk) pouze k jednomu utkání 

 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy A byly schváleny. 

 

2. liga B: 

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

TJ Neratovice 500,- Kč za přihlášku bez patřičných náležitostí 

TJ Neratovice 600,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (8. a 10. kolo) 

TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo) 

 

Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy B byly schváleny. 

 

2. liga C: 

VS této ligy navrhl snížení původně udělené pokuty 500,-  Kč pro Sokol Tábor B za pozdní zaslání výsledků 

v 7. kole na 200,- Kč z důvodu, že prodleva nebyla příliš dlouhá. Na toto téma proběhla krátká diskuze a 

poté se přešlo k hlasování: 

Počet hlasujících 19, z toho 12 pro, 3 proti, 4 se zdrželi. Snížení pokuty na 200,- Kč bylo schváleno. 

 

Následně se přešlo ke schvalování výsledků a nově navržených pokut: 

Klub šachistů Říčany 1925 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (4. kolo) 

Klub šachistů Říčany 1925 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 

TJ Pankrác “B“ 1.000,- Kč za kontumaci 5. šachovnice (4. kolo) 

TJ Pankrác “B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo) 

TJ Pankrác “B“ 1.500,- Kč za nastoupení hráče ZS (Tupý Martin) pouze k jednomu utkání 

Sokol Tábor “B“ 200,- Kč za pozdní nahlášení výsledku utkání (7. kolo) 

ŠK Český Krumlov 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (7. kolo) 

ŠK Český Krumlov 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo) 

ŠK Sokol Vyšehrad „B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (7. kolo) 

 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy C byly schváleny. 

 

2. liga D: 

TJ Slavia Hradec Králové “B“ 3.000,- Kč za nenastoupení hráče ZS (Hála Bohumil) ani k jednomu utkání 

ŠK Rapid Pardubice “B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (3. kolo) 

ŠK Rapid Pardubice “B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (5. kolo) 

ŠK Rapid Pardubice “B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (7. kolo) 

 

Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy D byly schváleny. 

 



 

 

2. liga E: 

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

ŠK Staré Město “B“ 800,- Kč za neobsazení 7. a 8. šachovnice (3. kolo) 

ŠK Staré Město “B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (5. kolo) 

ŠK Staré Město “B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (7. kolo) 

ŠK Staré Město “C“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo) 

TJ Podlužan Prušánky 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (1. kolo) 

TJ Podlužan Prušánky 800,- Kč za neobsazení 7. a 8. šachovnice (11. kolo) 

 

Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výsledky a pokuty 2. ligy E byly schváleny. 

 

2. liga F: 

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

SK Slavia Orlová “B“ 1.000,- Kč za kontumaci 1. šachovnice (3. kolo) 

SK Slavia Orlová “B“ 500,- Kč za pozdní zaslání partií (3. kolo) 

TJ Město Albrechtice 1.000,- Kč za kontumaci 2. šachovnice (3. kolo) 

TJ Město Albrechtice 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo) 

VOKD Poruba 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo) 

 

Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 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 soutěží za odvedenou 

práci. 

Následně se hlasovalo o odměnách pro jednotlivé soutěže a jejich vedoucí: 

Extraliga – Martin Šmajzr. Návrh odměny v plné výši dle statutu VS. 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl schválen. 

 

1. liga Z – Martin Šmajzr. Návrh odměny v plné výši dle statutu VS. 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl schválen. 

 

1. liga V – Jiří Kopta. Návrh odměny dle statutu VS snížená o 500,- Kč z důvodů nedostatků v začátku 

soutěže. 

Počet hlasujících 19, z toho 15 pro, 0 proti, 4 se zdrželi. Návrh byl schválen. 

 

2. liga A – Václav Václavík. Návrh odměny v plné výši dle statutu VS. 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl schválen. 

 

2. liga B – Jan Malec. Návrh odměny v plné výši dle statutu VS. 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl schválen. 

 

2. liga C – Martin Šmajzr. Návrh odměny v plné výši dle statutu VS. 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl schválen. 

 

2. liga D – Kateřina Šmajzrová. Návrh odměny v plné výši dle statutu VS. 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl schválen. 



 

 

 

2. liga E – Tomáš Přikryl. Návrh odměny v plné výši dle statutu VS. 

Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl schválen. 

 

2. liga F – Jaroslav Kořínek. Návrh odměny v plné výši dle statutu VS. 

Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl schválen. 

 

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

vedení soutěží. Závěry z této diskuze jsou: 

VS doporučeno ke komunikaci s družstvy používat email, který je uveden ve všech dokumentech jako 

kontaktní. 

 

4. Sportovní kalendář 2013/2014 

Návrh sportovního kalendáře byl členům rozeslán předem (viz. Příloha A). Krátce diskutovány jednotlivé 

rozdělení termínů lig a doporučeno schválení kalendáře tak jak byl předložen. Následně proběhlo hlasování: 

Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Sportovní kalendář byl schválen. 

 

5. Rozdělení družstev do skupin 

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

tyto varianty byly zveřejněny na webu ŠSČR.  

Rozdělení Extraligy a stanovení dvojic bez diskuze. Proto se hned přešlo ke schvalování: 

Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozdělení Extraligy bylo schváleno. 

 

Rozdělení 1. ligy na východní a západní část bez diskuze Proto se hned přešlo ke schvalování: 

Počet hlasujících 19, z toho 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozdělení Extraligy bylo schváleno. 

 

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

variant rozdělení, aby je krátce okomentoval. V rámci komentování jednotlivých rozdělení doporučil vyřadit 

variantu A. Marian Sabol uvedl vlastní návrh rozdělení lig na mapě se silniční sítí. Z diskuze vyplynulo o 

této variantě nehlasovat. Marian Sabol doporučil v následující sezóně rozdělení lig připravit na mapě se 

silniční sítí.  Dále se řešila příslušnost Zlína nebo Prostějova do skupiny F na základě vystoupení zástupce 

STK Zlínského kraje, který poukazoval na historickou příslušnost Zlína do skupiny E. Po dlouhé diskuzi 

rozhodnuto provést hlasování o příslušnosti Zlína do skupiny E a následně vybrání z jedné variant rozdělení 

lig předložených Petrem Buchníček. Poté se přešlo k hlasování: 

Příslušnost Zlína do skupiny E: 

Počet hlasujících 20, z toho 9 pro, 5 proti, 6 se zdrželo. Příslušnost Zlína do skupiny E nebyla schválena. 

 

Varianta rozdělení skupin 2. lig: 

Počet hlasujících 20, z toho 18 pro variantu D, 0 pro variantu C, 1 pro variantu B, 1 se zdržel. Rozdělení 2. 

lig dle varianty D bylo schváleno. 

 

Na základě schválení rozdělení 2. lig bylo nutné ještě přerozdělit pražská družstva do jednotlivých skupin 

lig. Byly 2 žádosti od pražských družstev:  



 

 

1. Aby družstva ŠK Sokolu Vyšehrad byly rozděleny do různých skupin 

2. Aby družstva ŠK ERY Poštovní spořitelny byly rozděleny do různých skupin. 

Z diskuze vyplynulo, že bude vyhověno těmto žádostem pod podmínkou, že družstvo Vyšehradu A, bude 

nejsilnějším družstvem z důvodu rozdělení padajících družstev 1. liga. Případné nesplnění tohoto požadavku 

negativně ovlivní posuzování příštích podobných žádostí ŠK Sokol Vyšehrad. Stejné doporučení platí i pro 

družstva ŠK ERA Poštovní spořitelny. 

Následně bylo provedeno losování pražských družstev do jednotlivých skupin: 

Skupina A: 

ŠK Sokol Vyšehrad B, TJ Sokol Praha-Vršovice, ŠK ERA Poštovní spořitelna B,  

Skupina B: 

ŠK Sokol Vyšehrad A, TJ Bohemians Praha B  

Skupina C: 

ŠK Sokol Vyšehrad C, ŠK ERA Poštovní spořitelna C, TJ Sokol Praha-Kobylisy, ŠO TJ DUKLA Praha 

 

6. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2013/2014 

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 

mládeže 2013. Předseda STK tyto rozpisy a změny v nich okomentoval 

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

Počet hlasujících 20, z toho 16 pro, 0 proti, 4 se zdrželi. Rozpis Extraligy 2013/2014 byl schválen. 

 

V rozpise 1. a 2. ligy diskutována progrese za kontumaci šachovnice. Z diskuze vyplynulo, že všichni s touto 

změnou souhlasí. Proto se přešlo ke schvalování rozpisu 1. a 2. ligy jako celku: 

Počet hlasujících 20, z toho 16 pro, 0 proti, 4 se zdrželi. Rozpis 1. a 2. ligy 2013/2014 byl schválen. 

 

7. Návrhy na změny Soutěžního řádu 

Návrhy na změny SŘ byly poslány členům rozšířené STK s předstihem. Na místě byly ještě prezentovány 

návrhy na změny SŘ od legislativní komise. Z důvodu, že právo měnit SŘ má jen VV a o paragrafové znění 

se stará legislativní komise, doporučeno schvalovat záměry na změnu SŘ. 

První záměr vyplynul z rozhodnutí konference ŠSČR, kdy bylo schváleno možnost zapsání na 3 soupisky 

(maximálně 2 z nich můžou být v soutěžích řízených ŠSČR).  

Počet hlasujících 17, z toho 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Záměr byl schválen. 

 

Záměr označování základní sestavy na soupisce. Základní sestavu tvoří tolik nejvýše zapsaných hráčů na 

soupisce k zahájení soutěže, kolikačlenná družstva v soutěži startují, a jejichž současné nastoupení k utkání 

není v rozporu s požadavky SŘ či rozpisu soutěže: 

Počet hlasujících 17, z toho 15 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Záměr byl schválen. 

 

Záměr počítání volných hráčů dle počtu písmenek a ne dle počtu hráčů (hráč, který je v základní sestavě 

jednoho družstva a startuje ještě v dalších 2 družstvech je počítán jako 2 volní hráči): 

Počet hlasujících 17, z toho 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Záměr byl schválen. 

 

Záměr možností navýšení počtu povinně odehraných partií pro členy ZS družstev pomocí rozpisu soutěže: 



 

 

Počet hlasujících 17, z toho 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Záměr byl schválen. 

 

8. Projednání statutu vedoucího soutěže 

Byly provedeny úpravy ve Statutu soutěže (viz. Příloha H) a následně se přešlo k hlasování o znění takto 

nového Statutu vedoucího soutěže: 

Počet hlasujících 17, z toho 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Nové znění statutu VS bylo schváleno. 

 

9. Různé  

V rámci tohoto bodu diskutováno, označení hostů a cizinců jako volní hráči. Z diskuze vyplynulo, že je 

nežádoucí, aby hosté a cizinci byly zároveň volnými hráči. Tento záměr následně ověřen hlasováním: 

Počet hlasujících 17, z toho 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Záměr byl schválen. 

 

Legislativní komise požádána, aby zajistila odpovídající znění legislativy. 

 

Předseda STK informoval, aby si krajští předsedové zkontrolovali, zda-li vedoucí soutěží v jejich kraji u 

soutěží se zápočtem na FIDE ELO (klasika, rapid, blesk) mají zaplacený licenční poplatek FIDE pro 

rozhodčí. V případě nesplnění této podmínky může dojít k problémům při zápočtu těchto soutěží na FIDE 

ELO. 

Dále předseda STK informoval o povinnosti předsedů krajských STK zaslat veškeré výsledky krajských 

soutěží jednotlivců i družstev z předcházející sezóny do 30. 6. 2013 na emaily Mariana Sabola 

(marian64.sabol@gmail.com), Petra Záruby (petr.zaruba@chess.cz) a Ladislava Palovského 

(ladislav.palovsky@chess.cz), tak aby mohly být zpracovány v ročence ŠSČR a zároveň, aby byly známí 

krajští přeborníci postupující do MČR (slevy na startovném apod.). 

 

 

V Koutech 28. 5. 2012 

 

Petr Záruba, předseda STK ŠSČR   
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Příloha A 

Sportovní kalendář 2013/2014 
31. 8. 2013 Světový pohár, MEU mládeže    

1. 9. 2013 Světový pohár, MEU mládeže    

7. 9. 2013     

8. 9. 2013     

14. 9. 2013 MS U20, MČR mládeže v rapidu    

15. 9. 2013 MS U20, MČR mládeže v rapidu    

21. 9. 2013 MS U20     

22. 9. 2013 MS U20    

28. 9. 2013     

29. 9. 2013     

5. 10. 2013     

6. 10. 2013     

12. 10. 2013 Bundesliga 1, Mládežnické ligy    

13. 10. 2013 Bundesliga 2, Mládežnické ligy    

19. 10. 2013 Evropský klubový pohár    

20. 10. 2013 Evropský klubový pohár  1. liga – 1.  

26. 10. 2013 Evropský klubový pohár, MMoravy mládež, MČech mládež    

27. 10. 2013 Evropský klubový pohár, MMoravy mládež,  MČech mládež    

2. 11. 2013 MČech mládež Extra - 1.   

3. 11. 2013  Extra - 2.  2. liga – 1. 

9. 11. 2013 ME družstev    

10. 11. 2013 ME družstev,  PF MČR juniorů a FMČR juniorek  1. liga – 2.  

16. 11. 2013 
ME družstev, MS seniorů,   
PF MČR juniorů a FMČR juniorek, MČech mládeže do 8 a 10 let    

17. 11. 2013 
ME družstev, MS seniorů,  
PF MČR juniorů a FMČR juniorek, MČech mládeže do 8 a 10 let   2. liga – 2. 

23. 11. 2013 MS seniorů, Bundesliga 3    

24. 11. 2013 MS seniorů, Bundesliga 4  1. liga – 3.  

30. 11. 2013  Extra - 3.   

1. 12. 2013  Extra - 4.  2. liga – 3. 

7. 12. 2013 Mládežnické ligy    

8. 12. 2013   1. liga – 4. . 

14. 12. 2013 Bundesliga 5, MČR Blesk    

15. 12. 2013 Bundesliga 6   2. liga – 4. 

21. 12. 2013 MS mládeže    

22. 12. 2013 MS mládeže, Zlatá neděle    

4. 1. 2014     

5. 1. 2014    2. liga – 5. 

11. 1. 2014     

12. 1. 2014   1. liga – 5.  

18. 1. 2014  Extra - 5.   

19. 1. 2014  Extra - 6.  2. liga – 6. 

25. 1. 2014 Mládežnické ligy    

26. 1. 2014   1. liga – 6.  

1. 2. 2014     

2. 2. 2014    2. liga – 7. 



 

 

8. 2. 2014 Bundesliga 7    

9. 2. 2014 Bundesliga 8  1. liga – 7.  

15. 2. 2014  Extra - 7.   

16. 2. 2014  Extra - 8.  2. liga – 8. 

22. 2. 2014 Bundesliga 9    

23. 2. 2014 Bundesliga 10  1. liga – 8.  

1. 3. 2014     

2. 3. 2014    2. liga – 9. 

8. 3. 2014 MČR Mládež    

9. 3. 2014 MČR Mládež    

15. 3. 2014 MČR Mládež, Bundesliga 11    

16. 3. 2014 Bundesliga 12  1. liga – 9.  

22. 3. 2014  Extra - 10.    

23. 3. 2014  Extra - 11.  2. liga – 10. 

29. 3. 2014     

30. 3. 2014   1. liga – 10.  

5. 4. 2014 Bundesliga 14    

6. 4. 2014 Bundesliga 15   2. liga – 11. 

12. 4. 2014     

13. 4. 2014   1. liga – 11.  

19. 4. 2014 Velikonoce    

20. 4. 2014 Velikonoce   . 

26. 4. 2014 Mládežnické ligy    

27. 4. 2014 Mládežnické ligy    

3. 5. 2014     

4. 5. 2014     

10. 5. 2014 Mistrovství ČR mládeže do 8 let    

11. 5. 2014 Mistrovství ČR mládeže do 8 let    

17. 5. 2014     

18. 5. 2014     

24. 5. 2014     

25. 5. 2014     

31. 5. 2014 Mistrovství ČR družstev starších žáků    

1. 6. 2014 Mistrovství ČR družstev starších žáků    

7. 6. 2014     

8. 6. 2014     

14. 6. 2014 Mistrovství ČR družstev mladších žáků    

15. 6. 2014 Mistrovství ČR družstev mladších žáků    

21. 6. 2014     

22. 6. 2014     

28. 6. 2014     

29. 6. 2014     
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Příloha H 

Statut vedoucího soutěže družstev řízené ŠSČR 

 

Vedoucí soutěže družstev řízené ŠSČR je pověřená osoba, která vykonává práva a povinnosti řídícího orgánu v rozsahu 

stanoveném Soutěžním řádem, Rozpisem soutěže a tímto Statutem. Vedoucího soutěže jmenuje STK a uvádí jej v 

Rozpisu soutěže. Jmenování platí na tři soutěžní období. Vedoucí soutěže může však být odvolán kdykoliv rozhodnutím 

STK ŠSČR. Volná místa vedoucích soutěží jsou zpravidla obsazována konkurzem. Ve své činnosti vedoucí soutěže dbá 

na hladký a korektní průběh soutěže v souladu se šachovými řády, sportovně technickými dokumenty a obecnými 

zásadami fair play. Vedoucí soutěží zodpovídají za svoji činnost a plnění svých úkolů, vyplývajících z této funkce, 

pověřenému členovi komise STK ŠSČR.  

 

 

Hlavní úkoly vedoucího soutěže 

 

1. Rozesílá na družstva oprávněná k účasti v soutěži Rozpis soutěže, který obdrží od STK ŠSČR. 

 

2. Přijímá přihlášky družstev do soutěže, kontroluje jejich úplnost a správnost všech přiložených dokladů. 

 

3. V případě opožděných nebo neúplných přihlášek kontaktuje neprodleně příslušná družstva a urguje zaslání přihlášek 

nebo jejich doplnění. 

 

4. V případě uvolnění míst v soutěži kontaktuje pověřeného člena komise STK ŠSČR, který stanoví a kontaktuje 

náhradníka pro účast v soutěži dle SŘ. 

 

5. Vždy nejpozději do 10. srpna zasílá pověřenému členovi komise STK ŠSČR seznam/přehled přihlášených družstev s 

uvedením: 

- názvu družstev, 

- přesného označení oddílů, 

- jména a příjmení kontaktních osob, včetně jejich e-mailových adres, 

- informaci z potvrzení o zaplacení vkladu do soutěže (včetně pokut), tj. data a částky, 

- u skupin 2. ligy i oddíly navrhované rozhodčí pro domácí zápasy. 

 

6. Osobně se účastní losovací schůze  (losování), pokud je k tomu vyzván STK ŠSČR. Pokud není losovací schůze 

svolána centrálně, rozhoduje o termínu a místu konání, rozesílá družstvům pozvánky a řídí průběh schůze. 

 

7. Schvaluje soupisky družstev a kontroluje správnost a úplnost údajů na soupiskách. 

 

8. Do termínu určeném STK vydá a rozešle všem kontaktním osobám ve své skupině a pověřenému členovi STK ŠSČR 

předběžnou úvodní zprávu se soupiskami družstev, rozlosováním a všemi odchylkami od stanovených začátků utkání. V 

této úvodní zprávě uvede družstvům i eventuální zjištěné nedostatky v jejich soupiskách. Současně v tomto termínu 

zveřejní soupisky na příslušných internetových stránkách ŠSČR. Poté v termínu stanoveném STK vydá definitivní 

úvodní zprávu. 

 

9. Rozesílání zpravodaje, partiového bulletinu, zveřejňování výsledků na internetu: 

 

a) Extraliga: 

Vedoucí Extraligy je povinen neprodleně po obdržení výsledků, nejpozději však do 20:00 hodin hracího dne umístit na 

internetové stránky ŠSČR a www.chess-result.com výsledky sehraných zápasů včetně výsledků jednotlivců, rozeslat 

zpravodaj se všemi individuálními výsledky, tabulkou a dalšími informacemi a nejbližší pracovní den do 20:00 hodin 

rozešle na kontaktní osoby své skupiny i soubor partií. 

Dále je povinen do 3 dnů po skončení každého hracího víkendu vydat a rozeslat kontaktním osobám jednotlivých 

družstev číslovaný bulletin se všemi individuálními výsledky, partiemi, tabulkou a dalšími informacemi. 

 

b) 1. a 2. ligy: 

Vedoucí soutěží jsou povinni neprodleně po obdržení výsledků, nejpozději však do 20:00 hodin hracího dne umístit na 

internetové stránky ŠSČR a www.chess-result.com výsledky sehraných zápasů včetně výsledků jednotlivců a tyto 

výsledky rozeslat na zástupce družstev. Nejpozději do 12:00 čtvrtku následujícího po hracím dni, rozešle na kontaktní 

osoby své skupiny zpravodaj se všemi individuálními výsledky, tabulkou a dalšími informacemi i soubor partií. 

 

c) obecná pravidla: 

Všechny závazné dokumenty, vydané vedoucím soutěže, musí být k dispozici (ke stažení) na internetových stránkách 

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


 

 

ŠSČR (db.chess.cz), tj. například úvodní a závěrečná zpráva ze soutěže, zpravodaje z jednotlivých kol, souhrnný 

partiový bulletin. 

 

11. Dodržovat formát zpravodaje a partiového bulletinu: 

a) zpravodaj: 

zpravodaj z jednotlivých kol, odesílaný elektronicky, musí být zpracován v jednom souboru (Word, Excel), upraveném 

tak, aby jej všichni příjemci mohli snadno (bez dalších úprav) vytisknout ve formátu A4. Zpravodaj z jednotlivých kol 

musí obsahovat závazně minimálně tyto údaje: 

označení soutěže a kola, průběžné pořadí družstev, datum zpravodaje a označení vedoucího soutěže s uvedením 

mobilního telefonu, dále pak výsledky jednotlivých hráčů v zápasech, s uvedením jejich národního i mezinárodního 

ELO (národního, jen pokud jsou hráči členy ŠSČR), event. titulu v šachu a označení C/V/H. Úvodní a závěrečná zpráva 

musí u každého družstva uvést i přesný název mateřského klubu dle databáze ŠSČR, pokud se neshoduje s názvem 

družstva. 

 

b) partiový bulletin: 

musí být odesílán ve formátu *.pgn. Partiový bulletin se bude odesílat jen za dané kolo, ne tedy kumulovaně za celou 

soutěž. Souhrnný partiový bulletin ve formátu *.pgn bude k dispozici na db.chess.cz. Pro zápis jednotlivých partií v 

bulletinu platí tato pravidla: 

- jméno a příjmení hráče se píší do příslušných kolonek zvlášť, bez diakritiky! 

- povinné je vyplnění data sehrání partie, označení kola a šachovnice. 

- vyplňuje se mezinárodní (pokud hráč nemá, pak národní, event. nasazovací) ELO. 

- do kolonky turnaj se vypíše jednoznačné označení soutěže a ročníku, které bude jednotné pro celý ročník (např. 2. liga 

B, 2008/2009“) a vypíše název utkání, ze kterého partie je (tj. názvy družstev). 

 

11. Po soutěži vydává závěrečnou zprávu s uvedením sestupujících družstev, s alespoň stručnou rekapitulací výsledků 

jednotlivců a s přehledem všech navržených pokut. Závěrečnou zprávu zasílá do 14 dnů po skončení soutěže všem 

kontaktním osobám ve své skupině a předsedovi STK ŠSČR. 

 

12. Informuje účastníky soutěží o skutečnostech významných pro hladký průběh soutěže (změny v dokumentech a 

směrnicích, v herních termínech a začátcích utkání, změny v soupiskách družstev, očekávané počty sestupujících apod.). 

 

13. Zasílá pověřenému členovi komise STK ŠSČR všechny připomínky ze zápisů utkání jím řízené skupiny. 

 

14. Na internetové stránce ŠSČR (db.chess.cz) zadává výsledky soutěže způsobem stanoveným STK a webmasterem 

ŠSČR. 

 

15. Podle svých možností usiluje o zveřejňování výsledků soutěží v regionálním a místním tisku. 

 

16. Do 7 dnů po obdržení výsledků posledního kola odesílá podklady pro zápočet na FRL a LOK na emailovou adresu 

zpracovatele FRL a LOK ve formě datového výstupu z programu, který STK ŠSČR nařídí pro daný soutěžní ročník 

používat (např. Swiss Manager), dále jen „program“. 

 

17. V případě porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu, Rozpisu 

soutěže, dodatku rozpisu nebo pokynů vydaných vedoucím soutěže posuzuje důvody, které k porušení vedly a navrhuje 

udělení pokut v souladu se Soutěžním řádem a Rozpisem soutěže. Pokuty poté schvaluje rozšířená schůze STK ŠSČR 

po skončení soutěží. 

 

18. Je zván na rozšířené schůze STK ŠSČR (zpravidla v květnu) s hlasem poradním. Pro tuto schůzi zpracovává krátkou 

zprávu s uvedením důležitých skutečností z průběhu soutěže a případnými připomínkami družstev k řízení soutěží, 

struktuře soutěží a ke sportovně technickým dokumentům. 

 

 

Komunikace při řízení soutěží 

 

1. Pokud není stanoveno jinak (Soutěžní řád, Odvolací řád, Rozpis soutěží), je jediným způsobem komunikace při řízení 

soutěží e-mailová pošta. 

 

2. Zprávy a zpravodaje zasílá vedoucí soutěže všem účastníkům soutěže (kontaktním osobám) a pověřenému členu STK 

ŠSČR. Závěrečnou zprávu navíc i předsedovi STK ŠSČR. 

 

 

Součinnost hospodáře ŠSČR 



 

 

 

1. Na požádání vedoucího soutěže do 14 dnů sdělí, zda platba identifikovaná družstvem pomocí platebních symbolů 

řádně proběhla. 

 

 

Součinnost Komise rozhodčích ŠSČR 

 

1. Zpracovává adresář rozhodčích ŠSČR. 

 

2. Zpracovává delegaci rozhodčích k utkáním extraligy, 1. a 2. lig. 

 

 

Náhrady výdajů a odměňování vedoucích soutěží 

 

1. Celková roční náhrada výdajů a odměna vedoucího soutěže činí 7.000 Kč v extralize, 6.000 Kč v 1. lize a 5.000 Kč 

ve 2. lize. 

 

2. Částka je zdaněna u zdroje daní dle platného zákona. 

 

3. Souhrnná částka je splatná ve dvou splátkách - do 31. prosince 3.000 Kč (před zdaněním) a do 31. května 

kalendářního roku zbývající částka. Vedoucí soutěží, kteří si náhradu fakturují, dohodnou fakturaci s hospodářem 

ŠSČR. 

 

4. Podmínkou vyplacení částky je řádný výkon funkce vedoucího soutěže v souladu se sportovně technickými 

dokumenty a tímto Statutem. V případě porušení povinností vedoucího soutěže (včetně opožděného zveřejňování 

výsledků/zasílání zpravodajů) STK ŠSČR tuto částku přiměřeným způsobem sníží. 

 

 

Tento Statut byl schválen STK ŠSČR dne 26. 5. 2013. 

 

Ing. Petr Záruba 

předseda STK ŠSČR 

 


