
Zápis ze schůze Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu, konané dne 29. září 2013 
v Brně

Přítomni: Miroslav Hurta (předseda), Aleš Dumek (okres Brno-venkov), Vojtěch Havel (okres 
Znojmo), Bronislav Chmelíček (Brno-město), Radka Slepánková (okres Vyškov). 

Hosté: Pavel Krupica, Jan Slepánek, Kateřina Tajovská

Neúčast: okres Blansko, Břeclav, Hodonín

Schůzi zahájil Miroslav Hurta v 10.30 hodin.

 

Program:      1, Práce s talentovanou mládeží

                        2, KP jednotlivců v rapidšachu        

                        3, OP žáků - jednotlivců 

                        4, KP družstev mladšího dorostu

                        5, Přebory škol v šachu

                        6, Termínový kalendář

                        7, Schválení tabulky úspěšnosti

                        8, Různé

                         

Ad 1) Práce s talentovanou mládeží

            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 Výkazy ke dni konání schůze zatím odevzdaly 
oddíly Duras Brno, Lokomotiva Brno a ŠK Kuřim

B) Šachy do škol 

C) Podpora dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí

D) Dotace na tréninky talentované mládeže – připomenuta uzávěrka 31. 10. 2013. KM JmŠS se 
rozhodla upustit od záměru, aby od podzimu 2014 se na tréninku podíleli pouze trenéři s I. nebo II. 
trenérskou třídou. Byly by tak totiž diskriminovány především menší oddíly. I nadále tak bude stačit
III. Trenérská třída.

Z další  diskuse vzešla myšlenka uspořádat krajské víkendové tréninkové soustředění – předseda
KM JmŠS do 15.  října  zpracuje  rámcové propozice  a  osloví  oddíly  prostřednictvím webových
stránek. Oddíly pak nahlásí do 31. prosince předpokládaný počet zájemců.

 

Ad 2) KP jednotlivců v rapidšachu

http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1489
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_document&id=2941
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1463
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1476


    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 – viz níže)

 

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. Zodpovídá pan Chmelíček. 

 

Ad 4) KP družstev mladšího dorostu

    KP družstev ml. dorostu bude zorganizován stejně jako loni. Byl schválen rozpis soutěže. 

 

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, velkým 
nedostatkem je, že republiková komise mládeže dosud nevydala celostátní rozpis této soutěže. 

 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

            Navržený kalendář byl s úpravami schválen.

 

Ad 7) Tabulka úspěšnosti mládeže

            Předložená tabulka byla schválena.

 

Ad 8) Různé

    Komise mládeže neschválila návrh na zavedení dotačního bonusu pro přímo postupující na
M-ČR v rámci projektu „dotace na tréninky talentované mládeže“.

 

Schůze byla ukončena v 11.45 hodin

 

                                                                                                          Zapsal: Miroslav Hurta

http://jmss.chess.cz/data/jmss_document/filePath2939.xls
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_document&id=2959
http://jmss.chess.cz/data/jmss_document/filePath2964.doc
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