
Zápis ze schůze Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu,
konané dne 24. září 2011 v     Brně  

Přítomni: Miroslav Hurta (předseda), Alena Kubáčková (okres Hodonín), Josef Lahodný (okres 
Znojmo), Ing.Zdeněk Vojáček (okres Brno-město), Radka Slepánková (okres Vyškov), Pavel Šťastný 
(okres Brno-venkov). 

Hosté: Aleš Dumek, Jan Gorčák, Dušan Lacko, Jan Slepánek, Radek Strnad, Stanislav Vémola

Schůzi zahájil Miroslav Hurta v 8.00 hodin.

Program: 1, Práce s talentovanou mládeží
2, KP jednotlivců v rapidšachu        
3, OP žáků - jednotlivců 
4, KP družstev mladšího dorostu, vyhodnocení konkurzu na vedoucího soutěže
5, Přebory škol v šachu
6, Termínový kalendář
7, Schválení tabulky úspěšnosti
8, Různé

            Ad 1) Práce s     talentovanou mládeží  

Individuální  práce  s talentovanou  mládeží  funguje  v brněnských  klubech  Duras  a  Lokomotiva.
Případní  další  talenti  se  zájmem o  individuální  trénink  mohou  kontaktovat  se  žádostí  o  zajištění
některý z těchto  výše uvedených klubů.

Ad 2) KP jednotlivců v rapidšachu

Dosavadní systém a hodnocení seriálu KP v rapidšachu nebude měněn. Domluveny turnaje
v Brankovicích, Břeclavi, Ratíškovicích, Brně, Rajhradě a Vyškově (termíny najdete v kalendáři akcí). 

            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.

Krajský přebor žáků – jednotlivců bude zorganizován v klubovně Lokomotivy Brno osvědčeným
dosavadním systémem. 

Ad 4) KP družstev mladšího dorostu

KP  družstev  ml.dorostu  bude  zorganizován  stejně  jako  loni.  Vedoucím  soutěže  po
odstoupivším B. Chmelíčkovi se stává R. Slepánková – jediná uchazečka o tuto funkci.

            Ad 5) Přebory škol v šachu  

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. Propozice jsou stejné jako loni. Start případných
B a C družstev z jedné školy je v kompetenci jednotlivých okresních šachových svazů, které podle
místních podmínek mohou takový start povolit, nebo zakázat. 



Ad 6) Termínový kalendář

8.10.2011 O pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

15. - 16.10.2011 Extraliga a I.liga družstev ml.dorostu

26. - 30.10.2011 Mistrovství Moravy mládeže

5.11.2011 KP družstev ml.dorostu

19.11.2011 Seriál KP mládeže v rapidšachu – O brankovického krále

26.11.2011 Extraliga a I.liga družstev ml.dorostu

17.12.2011 Seriál KP mládeže v rapidšachu – Vánoční turnaj Břeclav

22. – 23.12.2011 Zápas mládežnické reprezentace s výběrem Olomouckého kraje

7.1.2012 KP družstev ml.dorostu

21.1.2012 Extraliga a I.liga družstev ml.dorostu

24.1.2012 Krajské kolo Přeboru škol v šachu Břeclav

28.1.2012 Seriál KP mládeže v rapidšachu – Ratíškovice

30.1. - 2.2.2012 Zimní olympiáda dětí a mládeže Ostrava

18.2.2012 Seriál KP mládeže v rapidšachu – Gillarův memoriál Brno

23. – 25.2.2012 KP žáků jednotlivců v šachu

3.3.2012 KP družstev ml.dorostu

10. - 17.3.2012 M-ČR mládeže

31.3.2012 Seriál KP mládeže v rapidšachu – Memoriál Jana Krejčího Rajhrad

14. - 15.4.2012 Extraliga a I.liga družstev ml.dorostu

21.4.2012 KP družstev mladších žáků

28.4.2012 Znojemská královnička

12. - 13.5.2012 M-ČR dětí do 8 let

19.5.2012 Seriál KP mládeže v rapidšachu – Vyškovská rošáda

2. - 3.6.2012 M-ČR družstev starších žáků

15. - 17.6.2012 M-ČR družstev mladších žáků

Ad 7) Tabulka úspěšnosti mládeže

Předložená tabulka byla schválena.

Ad 8) Různé

Přihlášky  do  konkurzu  na  pořádání  KP  družstev  ml.žáků  budou  směrovány  na  Radku
Slepánkovou.

Ověřovatelem zápisu byl určen Zdeněk Vojáček.

Dále byly diskutovány drobné problémy mládežnického šachu bez přijetí usnesení.

Schůze byla ukončena v 9.20 hodin

Zapsal: Miroslav Hurta
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