
Zápis ze schůze Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu, 
konané dne 23. září 2018 v     Brně  

Přítomni: Miroslav Hurta (předseda), Aleš Dumek (okres Brno-venkov), David Ciprys (okres Břeclav), 
Tomáš Rössner (Znojmo), Radka Slepánková (okres Vyškov).
Hosté: Jan Slepánek
Neúčast: okres Blansko, okres Brno-město, okres Hodonín.

Schůzi zahájil Miroslav Hurta v 10.30 hodin.

Program: 1, Práce s talentovanou mládeží a dotace na tréninky
2, KP jednotlivců v rapidšachu        
3, OP žáků - jednotlivců 
4, KP družstev mládeže – schválení rozpisu a vyhodnocení konkurzu na ved. soutěže
5, Přebory škol v šachu, projekt „Šachy do škol“
6, Termínový kalendář
7, Tabulka úspěšnosti
8, Různé

Ad 1) Práce s     talentovanou mládeží a dotace na tréninky  
M. Hurta seznámil  přítomné s právě probíhajícími projekty na podporu práce s mládeží,  které byly 
zveřejněny na krajských webových stránkách. Jsou to následující projekty:
A) „Projekt podpory šachových oddílů a kroužků“ 
Pokyny byly zveřejněny na odkazu http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?
type=jmss_document&id=4272 . Uzávěrka zaslání požadovaných tiskopisů je 22. říjen 2018.  
B) Projekt „Šachy do škol“ 
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=2002
C) Dotace na tréninky talentované mládeže 
http://jmss.ches  s.cz/view_artefact.php?type=jmss_document&id=4226   

Ad 2) KP jednotlivců v     rapid šachu  
Dosavadní  systém  a  hodnocení  seriálu  KP  v rapid  šachu  nebude  měněn,  letos  po  dlouhé  době 
proběhne jeden z turnajů seriálu i na Znojemsku. 
Stále platí:

• Startovné pro řádně přihlášené hráče bude do 90,- Kč, pro nepřihlášené nebo přihlášené po 
termínu může být uplatněna přirážka ke startovnému ve výši 100% (přičemž pořadatel nebude 
po  zúčastněných  oddílech  vyžadovat  v přihláškách  jmenné  seznamy,  ale  spokojí  se 
s uvedením počtu přihlášených žáků).

• Všechny turnaje seriálu budou započteny na rapidLOK ČR (včetně doprovodných turnajů).
• V soutěži bude aplikována směrnice III Pravidel FIDE s použitím článku 4 (III.4 Jestliže je hráč 

na tahu a na hodinách mu zbývají méně než 2 minuty, může požádat o bonus 5 sekund na tah  
pro oba hráče. Tento požadavek je současně nabídkou remízy. Pokud je tato nabídka remízy  
soupeřem odmítnuta a rozhodčí  požadavek uzná,  hodiny se nastaví  s dodatkovým časem,  
soupeři se přidají 2 minuty a partie bude pokračovat).

• Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za 
prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii.

Ad 3) OP žáků - jednotlivců
Okresní přebory – vzhledem k tomu, že nejde o postupové soutěže – dnes plní převážně náborovou 
funkci.  Okresní  šachové svazy mohou zvážit  konání  okresního přeboru dopoledne v den školního 
vyučování – přijde více dětí. 

http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_document&id=4226
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=2002
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_document&id=4272
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_document&id=4272


Krajský přebor žáků – jednotlivců bude zorganizován na osvědčených šest kol  ve dnech pátek – 
sobota. Pořadatel Orel Bohunice.

Ad 4) KP družstev mládeže – schválení rozpisu a vyhodnocení konkurzu na vedoucího soutěže
Byl  schválen  rozpis  soutěže.  Do  konkurzu  na  vedoucího  soutěže  se  nikdo  nepřihlásil,  vedoucím 
soutěže KM určila pro tento ročník Miroslava Hurtu. Příští rok konkurz na vedoucího soutěže bude 
vypsán znovu s navýšením odměny pro vedoucího soutěže ze 200,-  Kč na 300,-  Kč za družstvo. 
Startovné se tak zvýší ze 300,- Kč na 400,- Kč za družstvo.

Ad 5) Přebory škol v     šachu, projekt Šachy do škol  
Předsedové  okresních  komisí  mládeže  zajistí  průběh  základních  a  okresních  kol,  krajské  kolo 
proběhne  v tradičním  lednovém  termínu  v Břeclavi.  Bylo  zdůrazněno,  že  přípravě  základních  a 
okresních  kol  je  nutno věnovat  maximální  pozornost,  neboť je  to  jedna z  velkých příležitostí,  jak 
přilákat  neregistrovanou  mládež  k  šachovému  sportu.  KM  doporučuje  všechna  okresní  kola 
započítávat na rapid LOK ČR. 
Start  případných B a C družstev  z jedné školy  je  v kompetenci  jednotlivých  okresních  šachových 
svazů, které podle místních podmínek pořadatele (hlavně kapacity hrací místnosti) mohou takový start 
povolit,  nebo  zakázat.  Do  počtu  postupujících  družstev  se  však  tato  družstva  nezapočítávají  (a 
nemohou postoupit).

Ad 6) Termínový kalendář
Navržený  kalendář  byl  s úpravami  schválen,  některé  jednotlivosti  budou ještě  dopřesněny během 
příštího týdne. Pak bude termínový kalendář zveřejněn.

Ad 7) Tabulka úspěšnosti mládeže
Tabulka úspěšnosti bude uveřejněna k veřejné kontrole na krajském webu během října.

Ad 8) Různé

Schůze byla ukončena ve 12.00 hodin

Zapsal: Miroslav Hurta
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