
Zápis ze schůze Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu,
konané dne 22. září 2012 v     Brně  

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

Hosté: Jan Gorčák, David Hampel, Vojtěch Havel, Pavel Krupica, Jan Slepánek, Radek Strnad, Pavel
Šťastný, Stanislav Vémola

Neúčast: okres Blansko, Břeclav

Schůzi zahájil Miroslav Hurta v 10.40 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  

Poměrně  obsáhle  bylo  diskutováno  rozdělení  dotace  ŠSČR  na  trénink  talentované  mládeže  a
vytvoření pravidel, podle kterých se bude pracovat. K tomuto bodu viz zvláštní příloha.

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. V Kuřimi tak dosáhli například krásné účasti 70 mladých adeptů
královské hry.

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.  Byl  schválen rozpis  soutěže.
Zdeněk Vojáček prověří, zda by bylo možno utkání realizovat ve škole na Sokolské ulici, jinak v  záloze
zůstává hrací místnost Lokomotivy Brno.

            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 přilá-
kat neregistrovanou mládež k šachovému sportu. Propozice jsou stejné jako loni, velkým nedostatkem
je, že republiková komise mládeže dosud nevydala celostátní rozpis této soutěže. (Poznámka zapisova-
tele: na urgenci zveřejnění propozic a dalších záležitostí odpověděl předseda Komise mládeže ŠSČR Zdeněk Fi-
ala v sobotu 22.9. v 9:14 následujícím mailem: 



„Opět všechny zaurguji, aby udělali, co již mělo být hotové. Přebor škol bude mít obdobné propozice jako v le-
tech minulých. Program projektu Šachy do škol jsme rozdělili na 2 části. Projekt Šachy do škol řeší Martin Ku-
bala a Tonda Ambrož má na starost zmapování kroužků a škol v ČR. S kolegy připravil dotazník a měl by ho 
rozeslat. Urgoval jsem ho ve čtvrtek. Vysvětlil mi, že nyní dokončuje školení trenérů a po neděli vše rozešle a 
bude řešit naplno. Jedním z krajských managerů je předseda ŠSČR, takže věřím, že to ohlídá. Dík za po-
chopení.“)

 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

6. - 7.10.2012 Extraliga a I. liga družstev ml. dorostu

24. - 28.10.2012 Mistrovství Moravy mládeže

10.11.2012 KP družstev ml. dorostu

24.11.2012 Seriál KP mládeže v rapidšachu – O brankovického krále

8.12.2012 Extraliga a I. liga družstev ml. dorostu

15.12.2012 Seriál KP mládeže v rapidšachu – Vánoční turnaj Břeclav

21. – 22.12.2012 Zápas mládežnické reprezentace s výběrem Olomouckého kraje

12.1.2013 KP družstev ml. dorostu

19.1.2013 Seriál KP mládeže v rapidšachu – Vyškov

22.1.2013 Krajské kolo Přeboru škol v šachu Břeclav

26.1.2013 Extraliga a I. liga družstev ml. dorostu

23.2.2013 Seriál KP mládeže v rapidšachu – Gillarův memoriál Brno

28. 2. – 2.3.2013 KP žáků jednotlivců v šachu

9. - 16.3.2013 M-ČR mládeže

23.3.2013 KP družstev ml. dorostu

6.4.2013 Seriál KP mládeže v rapidšachu – Memoriál Jana Krejčího Rajhrad

13. - 14.4.2013 Extraliga a I. liga družstev ml. dorostu

20.4.2013 KP družstev mladších žáků

27.4.2013 Znojemská královnička

4. - 5.5.2013 M-ČR dětí do 8 let

18.5.2013 Seriál KP mládeže v rapidšachu – Ratíškovice

1. - 2.6.2013 M-ČR družstev starších žáků

14. - 16.6.2013 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.

Předsedové okresních komisí mládeže zjistí zájem o školení trenérů 4. a 3. třídy a výsledek
nahlásí M. Hurtovi do 10.11.2012.



Schůze byla ukončena v 13.20 hodin

Zapsal: Miroslav Hurta
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