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 25. května 2014 od 10:00 do 18:00 hodin
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

Přítomni:
- členové STK: Záruba, Ciprys, Kalužný, Chrz, Malec
- člen rozšířené STK: Buchníček
- předsedové STK krajů: Křivský, Nováková, Sabol, Průdek, Hrdlička, Durchan, Pavlíček, Siebenburger,
Hajšman M., Šperl
- vedoucí skupin (nejsou-li předsedy krajských STK a členy STK): Kořínek, Václavík, Hnilička
- hosté: Skála, Paulovič, Hajšman L.
Program:
1. Zahájení v 10,00 hodin, schválení programu
2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2013/2014, pokuty, spory atd.
3. Zhodnocení práce vedoucích soutěží, schválení odměn, připomínky, náměty ke zlepšení
4. Sportovní kalendář 2014/2015
5. Rozdělení družstev do skupin
6. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2014/2015
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 2013/2014, Petr
Buchníček, Milan Paulovič – host zastupující PŠS) udělen hlas rozhodující, vyjma rozhodnutí ve kterých si
úzká STK předem vyhradí hlasování jen pro sebe.
Následně bylo hlasováno o programu, tak jak bylo uvedeno v pozvánce. Počet hlasujících 20, z toho 20 pro,
0 proti, 0 se zdrželo. Program byl přijat.

2. Schválení výsledků soutěží družstev ročníku 2013/2014, 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.
Extraliga:
Proti pokutám nebyl podán žádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut:
1. Novoborský ŠK
5.000,- Kč za člena základní sestavy (Nikita Vitiugov), který nesehrál
předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie
Výstaviště Lysá nad Labem
2.500,- Kč za člena základní sestavy (Svatopluk Svoboda), který nesehrál
předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii
TŽ Třinec
4.000,- Kč za nezajištění online přenosů z 1., 2., 7. a 8. kola
Labortech Ostrava
4.000,- Kč za nezajištění online přenosů z 3., 4., 7. a 8. kola
ŠK Karviná
2.000,- Kč za nezajištění online přenosů ze 7. a 8. kola
Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty Extraligy byly schváleny.
1. liga - Z:
Proti pokutám nebyl podán žádný protinávrh a tak bylo provedeno schvalování výsledků a těchto pokut:
TJ Bohemians Praha
1.000,- Kč za kontumaci 8. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k
partii nedostavil (1. kolo)
Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 1. ligy - Z byly schváleny.
1. liga - V:
Družstvo pivovar Dalešice poslalo vyjádření k udělené pokutě. Po diskuzi hlasováno o potvrzení pokuty
v plné výši. Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Pokuta byla schválena v plné výši.
VS navrhnul snížení pokuty pro Lokomotivu Brno „A“ a ŠK Staré Město „A“ z 500,- Kč na 300,- Kč za
pozdní nahlášení výsledků. Nejdříve bylo hlasováno o potvrzení pokuty pro Lokomotivu Brno „A“ v plné
výši. Počet hlasujících 20, z toho 6 pro, 11 proti, 3 se zdrželi. Pokuta v plné výši nebyla schválena.
Následně hlasováno o snížené pokutě ve výši 300,- Kč. Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se
zdržel. Pokuta ve výši 300,- Kč byla schválena.
Následně bylo hlasováno o potvrzení pokuty pro ŠK Staré Město „A“ v plné výši. Počet hlasujících 20,
z toho 4 pro, 12 proti, 4 se zdrželi. Pokuta v plné výši nebyla schválena.
Následně hlasováno o snížené pokutě ve výši 300,- Kč. Počet hlasujících 20, z toho 15 pro, 2 proti, 3 se
zdrželi. Pokuta ve výši 300,- Kč byla schválena.
Následně se přešlo ke schvalování výsledků a nově navržených pokut:
ŠK Caissa Pivovar Dalešice
3.000,- Kč za člena základní sestavy (Jiří Škaroupka), který nesehrál
předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie
Lokomotiva Brno „A“
3.000,- Kč za člena základní sestavy (Josef Augustin), který nesehrál
předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie
Lokomotiva Brno „A“
300,- Kč za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (3. kolo)
Lokomotiva Brno „A“
500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (8. kolo)
Lokomotiva Brno „A“
8.000,- Kč za kontumaci 1. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě
k partii nedostavil (10. kolo)
Lokomotiva Brno „A“
1.000,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (10. kolo)
ŠK Staré Město „A“
300,- Kč za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (3. kolo)
2222 ŠK Polabiny „A“
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (5. kolo)
Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 1. ligy - V byly schváleny.

2. liga A:
Družstvo Sokol Praha Vršovice poslalo vyjádření k udělené pokutě. Po diskuzi hlasováno o potvrzení
pokuty v plné výši. Počet hlasujících 20, z toho 17 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. Pokuta byla schválena v plné
výši.
Družstvo ŠK Sokol Klatovy poslalo vyjádření k udělené pokutě za pozdní odeslání partií. Po diskuzi
hlasováno o potvrzení pokuty v plné výši. Počet hlasujících 20, z toho 18 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Pokuta
byla schválena v plné výši.
Družstvo Sokol Domažlice poslalo vyjádření k udělené pokutě za pozdní odeslání partií. Po diskuzi
hlasováno o potvrzení pokuty v plné výši. Počet hlasujících 20, z toho 18 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Pokuta
byla schválena v plné výši.
Následně se přešlo ke schvalování výsledků a původně navržených pokut:
Sokol Praha Vršovice
3.000,- Kč za kontumaci 3. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě
k partii nedostavil (3. kolo)
ŠK ERA P. spořitelna „B“
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (6. kolo)
TJ Sokol Plzeň Letná
600,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (6. a 9. kolo)
ŠK Kladno
500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (9. kolo)
Sokol Domažlice
500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (9. kolo)
Sokol Domažlice
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
ŠK Sokol Vyšehrad „B“
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (10. kolo)
ŠK Sokol Klatovy
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
ŠK Sokol Klatovy
500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (11. kolo)
Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy A byly schváleny.
2. liga B:
Družstvo Sokol Bakov nad Jizerou poslal vyjádření k udělené pokutě. Po diskuzi hlasováno o potvrzení
pokuty v plné výši. Počet hlasujících 20, z toho 18 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Pokuta byla schválena v plné
výši.
Následně se přešlo ke schvalování výsledků a původně navržených pokut:
TJ Neratovice
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (7. kolo)
Sokol Bakov nad Jizerou
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 B byly schváleny.
2. liga C:
Nepodán žádný protinávrh, proto bylo provedeno schválení výsledků a těchto pokut:
ŠK Gordic
3.000,- Kč za člena základní sestavy (Jiří Škaroupka), který nesehrál
předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie
ŠK Gordic
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (5. kolo)
Klub šachistů Říčany 1925
500,- Kč za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (1. kolo)
Sokol Tábor
500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (1. kolo)
ŠK ERA Poštovní spořitelna „C“ 900,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (4., 6. a 10. kolo)
Sokol Praha - Kobylisy
500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (11. kolo)
Počet hlasujících 19, z toho 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy C byly schváleny.

2. liga D:
Nepodán žádný protinávrh, proto bylo provedeno schválení výsledků a těchto pokut:
2222 ŠK Polabiny „B“
2.000,- Kč za kontumaci 5. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě
k partii nedostavil (2. kolo)
2222 ŠK Polabiny „B“
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (6. kolo)
TJ Slavia Hradec Králové „B“ 300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
2222 ŠK Polabiny „C“
500,- Kč za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (3. kolo)
AKIS Pardubice
500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (3. kolo)
Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy D byly schváleny.
2. liga E:
VS navrhnul snížení pokuty pro ŠK Staré Město „B“ za pozdní zaslání partií na 100,- Kč. Po diskuzi
hlasováno snížení pokuty na 100,- Kč. Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdrželi. Pokuta byla
schválena ve výši 100,- Kč.
Dále VS navrhnul snížení pokuty pro ŠK Duras BVK Královo Pole „B“ za pozdní zaslání výsledků na 300,Kč. Po diskuzi hlasováno snížení pokuty na 300,- Kč. Počet hlasujících 20, z toho 18 pro, 0 proti, 2 se
zdrželi. Pokuta byla schválena ve výši 300,- Kč.
Družstvo Sokol Postoupky poslalo vyjádření k udělené pokutě. Po diskuzi hlasováno o potvrzení pokuty
v plné výši. Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdrželi. Pokuta byla schválena v plné výši.
Následně se přešlo ke schvalování výsledků a nově navržených pokut:
TJ Podlužan Prušánky
3.000,- Kč za člena základní sestavy (Mikhail Ivanov), který nesehrál
předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie
ŠK Staré Město „B“
100,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (3. kolo)
ŠK Staré Město „B“
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
Moravská Slavia Brno
500,- Kč za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (4. kolo)
ŠK Duras BVK K. Pole „B“
300,- Kč za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (5. kolo)
Sportovní klub Prostějov
500,- Kč za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (5. kolo)
Sokol Postoupky
3.500,- Kč za kontumaci 2. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě
k partii nedostavil (8. kolo)
Slavia Kroměříž „B“
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Výsledky a pokuty 2. ligy E byly schváleny.
2. liga F:
Nepodán žádný protinávrh, proto bylo provedeno schválení výsledků a těchto pokut:
TJ Slovan Havířov
1.500,- Kč za člena základní sestavy (Patrik Mezer), který nesehrál
předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii
KVS EKODIVIZE Opava
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (3. kolo)
TJ VOKD Poruba
300,- Kč za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo)
Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 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 a konstatoval, že až na drobné pochybení v 1. lize – V, kdy docházelo ke zpoždění na základě zpoždění

při posílání materiálu od družstev, proběhl letošní ročník všech soutěží družstev řízených ŠSČR bez
problémů. Proto navrhl hlasovat o odměně pro všechny VS v plné výši.
Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Odměny všech VS v plné výši byly odsouhlaseny.
4. Sportovní kalendář 2014/2015
Návrh sportovního kalendáře byl členům rozeslán předem (viz. Příloha A). Na základě diskuze s TMK
předložena ještě alternativní verze, která se lišila v jarní části (viz. Příloha B). Diskutovány pozitiva a
negativa obou verzí. Při sestavování kalendáře platí dříve nastavená pravidla. Nicméně není možné je
všechny dodržet a obě výsledné verze jsou kompromisním řešením těchto pravidel. Z diskuze vyplynulo, že
většina dává přednost druhé verzi, proto hlasováno nejprve o ní.
Počet hlasujících 20, z toho 16 pro, 0 proti, 4 se zdrželi. Sportovní kalendář (viz. Příloha B) byl schválen.
5. Rozdělení družstev do skupin
Návrhy rozdělení družstev byly účastníkům schůze zaslány s předstihem mailem. Zároveň tyto varianty byly
zveřejněny na webu ŠSČR.
Rozdělení Extraligy (viz Příloha C) bez diskuze. Proto se hned přešlo ke schvalování:
Počet hlasujících 20, z toho 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozdělení Extraligy bylo schváleno.
Rozdělení 1. ligy na východní a západní část (viz Příloha D) bylo krátce diskutováno a konstatováno, že toto
je nejoptimálnější varianta. Poté se přešlo ke schvalování:
Počet hlasujících 20, z toho 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozdělení 1. lig bylo schváleno.
Před začátkem diskuze ohledně 2. lig (viz Příloha E) předseda STK informoval o vzdání se práva postupu z
KP družstva „C“ Šachového klubu Lokomotiva Brno, o.s. (sk. E, náhradník OREL Ořechov) a družstva
oddílu TJ Baník Sokolov ŠO (sk. A, náhradník ŠK Karlovy Vary). Následně bylo dáno slovo Petrovi
Buchníčkovi, který byl autorem rozdělení, aby toto rozdělení okomentoval. V rámci komentování byly
představeny ještě 2 další varianty (viz Příloha F a G). Následně proběhla diskuze nad všemi 3 variantami.
Z diskuze vyplynulo, že varianta A je nejoptimálnější. Jediné změny, které by v ní mohly být provedeny je
zařazení Písku do skupiny A nebo C a zařazení Litovle do skupiny E nebo F. Rozhodnutu, že nejprve se
bude hlasovat o těchto zařazeních a pak se schválí rozdělení komplet
Zařazení Písku:
Počet hlasujících 20, z toho 14 pro A, 3 pro C, 3 se zdrželi. Písek byl přiřazen do skupiny A.
Zařazení Litovle:
Počet hlasujících 20, z toho 1 pro E, 14 pro F, 4 se zdrželi. Litovel byl přiřazen do skupiny F.
Schválení rozdělení skupin 2. lig:
Počet hlasujících 20, z toho 17 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Rozdělení 2. lig bylo schváleno.
Na základě schválení rozdělení 2. lig bylo nutné ještě přerozdělit pražská družstva do jednotlivých skupin
lig. Přerozdělení bylo provedeno řízeným losem.
Skupina A:
ŠK Holdia DP Praha, TJ Sokol Praha-Vršovice, Sokol Praha-Kobylisy „A“
Skupina B:

Šachový oddíl TJ DUKLA Praha
Skupina C:
SK OAZA Praha, TJ Bohemians Praha „B“, ŠK Sokol Vyšehrad „B“, Czech Inn, Sokol Praha-Kobylisy „B“
6. Projednání a schválení Rozpisu soutěží družstev 2014/2015
Předseda STK představil Rozpis Extraligy a rozpis 1. a 2. ligy pro následující sezónu (náhrada postupujícího
ve skupině E již byla zanesena předem, ve skupině A aktualizováno na schůzi). V těchto rozpisech nejsou
ještě doplněny nároky na slevu vkladu podle MČR mládežnických družstev, které se teprve budou hrát.
Rozpisy doznaly jen minimum faktických změn od minulého ročníku. Po představení následovala diskuze.
Z diskuze vyplynula žádost některých členů o revizi pokut. Hlasovalo se o tom, je-li současné nastavení
pokut správné.
Počet hlasujících 20, z toho 17 pro, 3 proti, 0 se zdrželi. Současné nastavení pokut bylo schváleno.
Následně se přešlo k schvalování rozpisu Extraligy:
Počet hlasujících 20, z toho 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Rozpis Extraligy 2014/2015 byl schválen.
A poté ke schvalování rozpisu 1. a 2. ligy:
Počet hlasujících 20, z toho 18 pro, 2 proti, 0 se zdrželo. Rozpis 1. a 2. ligy 2013/2014 byl schválen.
7. Návrhy na změny Soutěžního řádu
Zástupce Karlovarského kraje navrhnul zrušit omezení počtu volných hráčů podle počtu družstev hrající
soutěže z důvodu, že to omezuje malé kluby. Z následné diskuze vyplynuly 2 kompromisní návrhy 4 hráče
pro všechny a více podle počtu družstev hrajících soutěže a 2 hráče na jedno družstvo. Bylo nutné tedy
vybrat ze 4 návrhů: Ponechání současného stavu, zrušení omezení počtu VH, 2 hráči na jedno družstvo,
minimálně 4 hráči a maximálně podle počtu družstev hrající soutěže. Všechny změny s platností od sezóny
2015/2016.
Bylo nutné rozhodnout o způsobu hlasování. Z diskuze vyplynuly 2 způsoby: Systém konference (návrhy
jsou hlasovány, tak jak byly předloženy) a Systém kvalifikace (hlasuje se o jednotlivých návrzích – hlasující
může souhlasit pouze s jedním návrhem, po hlasován se návrh s nejméně hlasy vyřazuje, dokud jeden návrh
nezíská více než 50% hlasujících).
Systém konference: Počet hlasujících 20, z toho 8 pro, 2 proti, 10 se zdrželo. Systém konference nebyl
schválen.
Systém kvalifikace: Počet hlasujících 20, z toho 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Systém kvalifikace byl
schválen.
Následně se hlasovalo o návrzích na změnu:
Zrušit počet VH

6

7

6

Minimum 4 hráči, maximum podle počtu družstev

7

8

12

2 hráči na jedno družstvo hrající soutěže

3

vyřazen

vyřazen

Původní stav

4

5

vyřazen

Zdržel se

0

0

2

Bylo schváleno omezení VH na maximum podle počtu družstev. Pokud družstvo nemá více jak 4
družstva v soutěžích družstev, může mít 4 VH. Platnost od sezóny 2015/2016.

V rámci tohoto tématu zároveň bylo diskutováno rozšíření počtu hráčů, kteří musí odehrát povinné partie
stanovené SŘ nebo rozpisem soutěže z hráčů základní sestavy na hráče od prvního místa soupisky po
posledního hráče základní sestavy. Následně předseda STK nechal o tomto návrhu hlasovat:
Počet hlasujících 20, z toho 14 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Návrh na rozšíření povinnosti odehrání
minimálního počtu partií pro hráče od prvního místa soupisky po posledního hráče základní sestavy
s platností od sezóny 2015/2016 byl schválen.
Zástupce Karlovarského kraje představil návrh pana Vachka z Lokomotivy Brno, který navrhnul, aby počet
písmenkových hráčů, kteří můžou k utkání nastoupit, se nepočítal ze skutečného počtu hráčů, kteří k utkání
dorazí, ale z počtu desek, pro které je daná soutěž vypsána. Po diskuzi hlasováno o tomto návrhu:
Počet hlasujících 20, z toho 12 pro, 5 proti, 3 se zdrželi. Návrh na změnu počítání písmenkových hráčů,
kteří k danému utkání mohou nastoupit, byl schválen.
8.

Projednání statutu vedoucího soutěže

Žádný návrh na změnu dán nebyl.
9. Různé
Předseda STK opětovně zopakoval, aby si krajští předsedové zkontrolovali, mají-li vedoucí soutěží v jejich
kraji u soutěží se zápočtem na FIDE ELO 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 požádal předsedy krajských STK o zaslání veškerých výsledků krajských soutěží
jednotlivců i družstev z předcházející sezóny na emaily Davida Cipryse (david.ciprys@tiscali.cz) a Petra
Záruby (petr.zaruba@chess.cz), aby byly známí krajští přeborníci postupující do MČR a STK mohla
pořadatele těchto akcí o nich informovat (slevy na startovném apod.). A pro udržení kontinuity posílat i další
výsledky ihned po odehrání těchto akcí.
Při této příležitosti zmíněno, že by na Svazových stránkách mohla vzniknout stránka, kde by kraje vkládaly
tyto informace.
Petr Buchníček navrhnul, aby se STK opětovně zabývala možnostmi hrát 1. ligu dvojkolově, tak aby se
usnadnilo tvoření termínového kalendáře. Tématem se budou zabývat STK ŠSČR v rámci ankety mezi
prvoligovými a případně zástupců krajů.

Ve Frýdku-Místku 27. 5. 2014
Petr Záruba, předseda STK ŠSČR

Příloha A

Sportovní kalendář 2014/2015
30.8.2014 MEU mládeže
31.8.2014 MEU mládeže
6.9.2014

MČR juniorů v rapidu

7.9.2014

MČR juniorů v rapidu

13.9.2014 MČR mládeže v rapidu
14.9.2014 MČR mládeže v rapidu
20.9.2014 MS mládeže
21.9.2014 MS mládeže
27.9.2014 MS mládeže
28.9.2014 MS mládeže
4.10.2014
5.10.2014 MS juniorů
11.10.2014 MS juniorů, Mládežnické ligy
12.10.2014 MS juniorů, Mládežnické ligy
18.10.2014 MS juniorů, ME mládeže U18, Bundesliga 1
19.10.2014 MS juniorů, ME mládeže U18, Bundesliga 2

1. liga – 1.

25.10.2014 MMaS mládež, MČ mládež, MS seniorů, ME mládeže U18
26.10.2014 MMaS mládež, MČ mládež, MS seniorů, ME mládeže U18
1.11.2014 MČ mládež, MS seniorů

Extra - 1.

2.11.2014 MS seniorů

Extra - 2.

2. liga – 1.

8.11.2014 Bundesliga 3
1. liga – 2.

9.11.2014 Bundesliga 4
15.11.2014 MČ mládeže do 8 a 10 let
16.11.2014 MČ mládeže do 8 a 10 let

2. liga – 2.

22.11.2014
1. liga – 3.

23.11.2014
29.11.2014

Extra - 3.

30.11.2014

Extra - 4.

2. liga – 3.

6.12.2014 Bundesliga 5, Mládežnické ligy
1. liga – 4.

7.12.2014 Bundesliga 6
13.12.2014 MČR Blesk

2. liga – 4.

14.12.2014
20.12.2014 ME Blesk+rapid
21.12.2014 ME Blesk+rapid
3.1.2015

2. liga – 5.

4.1.2015
10.1.2015
1. liga – 5.

11.1.2015
17.1.2015

Extra - 5.

18.1.2015

Extra - 6.

2. liga – 6.

24.1.2015 Mládežnické ligy
1. liga – 6.

25.1.2015
31.1.2015 Bundesliga 7
1.2.2015

2. liga – 7.

Bundesliga 8

7.2.2015
8.2.2015

1. liga – 7.

14.2.2015

Extra - 7.

15.2.2015

Extra - 8.

2. liga – 8.

21.2.2015 Bundesliga 9
1. liga – 8.

22.2.2015 Bundesliga 10
28.2.2015
1.3.2015

MS týmů

7.3.2015

MS týmů, MČR Mládež

8.3.2015

MS týmů, MČR Mládež

2. liga – 9.

14.3.2015 MS týmů, Bundesliga 11, MČR Mládež
15.3.2015 MS týmů, Bundesliga 12

1. liga – 9.

21.3.2015

Extra - 10.

22.3.2015

Extra - 11.

2. liga – 10.

28.3.2015
1. liga – 10.

29.3.2015
4.4.2015

Velikonoce

5.4.2015

Velikonoce

11.4.2015 Bundesliga 14
2. liga – 11.

12.4.2015 Bundesliga 15
18.4.2015
1. liga – 11.

19.4.2015
25.4.2015 Mládežnické ligy
26.4.2015 Mládežnické ligy
2.5.2015
3.5.2015
9.5.2015

Mistrovství ČR mládeže do 8 let

10.5.2015 Mistrovství ČR mládeže do 8 let
16.5.2015
17.5.2015
23.5.2015
24.5.2015
30.5.2015 Mistrovství ČR družstev starších žáků
31.5.2015 Mistrovství ČR družstev starších žáků
6.6.2015
7.6.2015
13.6.2015 Mistrovství ČR družstev mladších žáků
14.6.2015 Mistrovství ČR družstev mladších žáků
20.6.2015
21.6.2015
27.6.2015
28.6.2015

Příloha B

Sportovní kalendář 2014/2015
30.8.2014 MEU mládeže
31.8.2014 MEU mládeže
6.9.2014

MČR juniorů v rapidu

7.9.2014

MČR juniorů v rapidu

13.9.2014 MČR mládeže v rapidu
14.9.2014 MČR mládeže v rapidu
20.9.2014 MS mládeže
21.9.2014 MS mládeže
27.9.2014 MS mládeže
28.9.2014 MS mládeže
4.10.2014
5.10.2014 MS juniorů
11.10.2014 MS juniorů, Mládežnické ligy
12.10.2014 MS juniorů, Mládežnické ligy
18.10.2014 MS juniorů, ME mládeže U18, Bundesliga 1
19.10.2014 MS juniorů, ME mládeže U18, Bundesliga 2

1. liga – 1.

25.10.2014 MMaS mládež, MČ mládež, MS seniorů, ME mládeže U18
26.10.2014 MMaS mládež, MČ mládež, MS seniorů, ME mládeže U18
1.11.2014 MČ mládež, MS seniorů

Extra - 1.

2.11.2014 MS seniorů

Extra - 2.

2. liga – 1.

8.11.2014 Bundesliga 3
1. liga – 2.

9.11.2014 Bundesliga 4
15.11.2014 MČ mládeže do 8 a 10 let
16.11.2014 MČ mládeže do 8 a 10 let

2. liga – 2.

22.11.2014
1. liga – 3.

23.11.2014
29.11.2014

Extra - 3.

30.11.2014

Extra - 4.

2. liga – 3.

6.12.2014 Bundesliga 5, Mládežnické ligy
1. liga – 4.

7.12.2014 Bundesliga 6
13.12.2014 MČR Blesk

2. liga – 4.

14.12.2014
20.12.2014 ME Blesk+rapid
21.12.2014 ME Blesk+rapid
3.1.2015
1. liga – 5

4.1.2015
10.1.2015

Extra - 5.

11.1.2015

Extra - 6.

.

2. liga – 5.

1. liga – 6.

.

.

2. liga – 6

17.1.2015
18.1.2015
24.1.2015 Mládežnické ligy
25.1.2015
31.1.2015 Bundesliga 7
1.2.2015
7.2.2015

1. liga – 7

Bundesliga 8
Extra - 7.

8.2.2015

2. liga – 7.

Extra - 8.

14.2.2015
1. liga – 8.

15.2.2015
21.2.2015 Bundesliga 9

2. liga – 8.

22.2.2015 Bundesliga 10
28.2.2015
1.3.2015

MS týmů

7.3.2015

MS týmů, MČR Mládež

8.3.2015

MS týmů, MČR Mládež

1. liga – 9.

14.3.2015 MS týmů, Bundesliga 11, MČR Mládež
15.3.2015 MS týmů, Bundesliga 12

2. liga – 9.

21.3.2015
1. liga – 10.

22.3.2015
27.3.2015

Extra – 9.

28.3.2015

Extra - 10.

29.3.2015

2. liga – 10.

Extra - 11.

4.4.2015

Velikonoce

5.4.2015

Velikonoce

11.4.2015 Bundesliga 14
12.4.2015 Bundesliga 15

1. liga – 11.

18.4.2015
2. liga – 11.

19.4.2015
25.4.2015 Mládežnické ligy
26.4.2015 Mládežnické ligy
2.5.2015
3.5.2015
9.5.2015

Mistrovství ČR mládeže do 8 let

10.5.2015 Mistrovství ČR mládeže do 8 let
16.5.2015
17.5.2015
23.5.2015
24.5.2015
30.5.2015 Mistrovství ČR družstev starších žáků
31.5.2015 Mistrovství ČR družstev starších žáků
6.6.2015
7.6.2015
13.6.2015 Mistrovství ČR družstev mladších žáků
14.6.2015 Mistrovství ČR družstev mladších žáků
20.6.2015
21.6.2015
27.6.2015
28.6.2015

Příloha C

Příloha D

Příloha E

Příloha F

Příloha G

