
Stručná zpráva o činnosti OŠS Znojmo – 2017

ŠSČR registruje sedm klubů z okresu Znojmo (TJ Znojmo, GPOA Znojmo, Hodonice, Štítary, Břežany-
Pravice, Dobšice, Sebranci), OP družstev dospělých se účastní i kroužek DDM Šumná.

Aktuální stav členské základny ke konci roku 2017:
aktivních členů – 115
neaktivních – 4

V krajských soutěžích náš okres tradičně reprezentují oba velké znojemské kluby (KP1) a v letošní sezoně 
KP2B tradičního účastníka Sebrance nahradil tým Břežan. Druhým týmem z našeho okresu v KP2B je 
rezerva TJ Znojmo.

Nový VV je ve funkci teprve krátce (zvolen v prosinci 2017). Předchozí VV trpěl brutálním podstavem, 
tříčlenný výbor se postupně rozpadal, až vše zůstalo na bedrech jediného člověka. Nový VV je sedmičlenný 
a je v něm zastoupena většina okresních klubů.

Díky tomu věříme, že šachový život na okrese nebudou zajišťovat pouze aktivní kluby v čele s GPOA (tým 
okolo Radka Skoumala), Hodonicemi (Franta Šimík a spol) či ZŠ Šumná (agilní ředitel školy Richard 
Nekula), ale ruku k dílu přiloží i OŠS. Připravují se úpravy v OP družstev dospělých, klub GPOA ve 
spolupráci s OŠS rozjel Grand Prix mládeže, po dlouhých letech se letos uskuteční i přebor dorostu.

VV se plánuje scházet 2x ročně (jaro/podzim). Jarní schůze je spojená s posledním kolem OP družstev, které 
se letos poprvé uskuteční na jednom místě. Podzimní schůze OŠS se spojí s losovací schůzí OP družstev.

Nejvýznamnější šachovou akcí na okrese je tradiční festival Znojemská královna, který však pořádá privátní 
subjekt a osobně jsem přesvědčený, že OŠS nepřísluší tuto soutěž jakkoli hodnotit.

Byla navázána spolupráce s regionálním tiskem, skvělou práci v tomto odvádí pánové Franta Šimík a Radek 
Skoumal.

Současný VV OŠS Znojmo se příliš nechce ohlížet do minulosti, ale spíše do budoucnosti. Pokusíme se 
udělat vše pro to, aby se šachový život na Znojemsku povedlo pozvednout. Zda se nám to podařilo či nikoli, 
se budeme zpovídat znojemské šachové veřejnosti v prosinci 2020.

Za VV OŠS Znojmo
Tom Rösner

Dodatek po aktuálně skončeném OP družstev:
zaslouženě zvítězil tým TJ Optika Medek Hodonice a zajistil si tak právo postupu do KP2. Výsledky soutěže 
zde:
http://chess-results.com/tnr307319.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES

Závěrečné kolo se vůbec poprvé konalo na jednom místě, tuto novinku si řada hráčů pochvalovala. Po 
skončení poslední partie byl vyhlášen vítězný tým, kterému byl předán pohár pro vítěze aktuálního ročníku a 
zároveň propůjčen i pohár putovní.

Následovalo ocenění nejúspěšnějších jednotlivců v soutěži a rovněž i několika jubilantů, kteří mají naši hru 
opravdu rádi.

Poté následovala krátká schůze OŠS, které se zúčastnila většina přítomných. Byly předneseny důležité body 
konference JmŠS. Kluby byly seznámeny s aktuálním (ne)statutem okresních svazů, které bohužel nemají 
právní subjektivitu. 

http://chess-results.com/tnr307319.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES


Důležitým bodem bylo rovněž předjednání, aby propozice budoucích mistrovských okresních soutěží 
umožnily změkčit „mobilní“ pravidlo tak, že rozhodčí má (v případě porušení pravidla o manipulaci s 
elektronickým komunikačním prostředkem) právo vynést jiný verdikt než prohlášení partie za prohranou. A 
to na základě objektivního posouzení, zda manipulace s mobilem vedla či nevedla ke snaze získat 
neoprávněnou výhodu. Definitivně bude rozhodnuto na podzimní schůzi OŠS.

Dále se diskutující vyjádřili k návrhům na úpravu tempa v OP (panuje předběžná shoda, aby se OP hrál 
stejným tempem jako krajské soutěže družstev). Rovněž bude definitivně rozhodnuto na podzimní schůzi 
OŠS.


