
Zápis ze schůze Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu,
konané dne 18. září 2010 v     Brně  

Přítomni: Miroslav Hurta, Pavel Krupica, Alena Kubáčková, Ing.Zdeněk Vojáček, Radka Slepánková, 

Hosté: Jan Slepánek, Pavel Lapúník, Stanislav Vémola

Schůzi zahájil Miroslav Hurta v 13.00 hodin.

Program: 1, Práce s talentovanou mládeží
2, KP jednotlivců v rapidšachu        
3, KP žáků - jednotlivců 
4, KP družstev mladšího dorostu
5, Přebory škol v šachu
6, Termínový kalendář
7, 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
trenéra předsedu komise mládeže M. Hurtu.

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).
Oproti minulosti nebude započítán turnaj v Hodonicích, a to vzhledem k velmi malé návštěvě tohoto
turnaje z řad registrované mládeže okresu Znojmo.

            Ad 3) KP žáků - jednotlivců  

Krajský přebor žáků – jednotlivců bude zorganizován v klubovně Lokomotivy Brno osvědčeným
dosavadním systémem. Termín se však z pololetních prázdnin přesune na březnový termín (čtvrtek –
sobota).

Ad 4) KP družstev mladšího dorostu

KP  družstev  ml.dorostu  bude  zorganizován  stejně  jako  loni.  Návrhy  vedoucího  soutěže
Bronislava Chmelíčka byly akceptovány a zapracovány přímo do rozpisu soutěže.

            Ad 5) Přebory škol v šachu  

KM ŠSČR zatím nevydala žádný rozpis pro tento ročník,  ale je předpoklad, že vše pojede
v zaběhaných kolejích. Předsedové okresních komisí mládeže zajistí průběh základních a okresních
kol,  krajské kolo proběhne v tradičním lednovém termínu v Břeclavi.  Bylo zdůrazněna, 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. Předpokládá se, že propozice
budou stejné jako loni, a proto komise mládeže neschválila návrh P. Šťastného na rozšíření počtu
družstev v okresním kole o další B a C družstva z jedné školy. Šlo by o porušení rozpisu vydaného
republikovým orgánem a to krajská komise mládeže v žádném případě nemůže doporučit.

Ad 6) Termínový kalendář



2. – 3.10.2010 Extraliga a I.liga družstev ml. dorostu
27.-31.10.2010 Mistrovství Moravy a Slezska mládeže (Kouty nad Desnou)
6.11.2010 KP družstev mladšího dorostu
20.11.2010 seriál KP žáků v rapidšachu Brankovice
27.11.2010 Extraliga a I.liga družstev ml. dorostu
11. nebo 18.12.2010 seriál KP žáků v rapidšachu Břeclav
druhá pol. 12.2010 Utkání krajských reprezentací Jihomoravský versus Olomoucký kraj (Olomouc)
8.1.2011 KP družstev mladšího dorostu
15.1.2011 Extraliga a I.liga družstev ml. dorostu
25.1.2011 Krajské kolo Přeboru škol v šachu Břeclav
29.1.2011 seriál KP žáků v rapidšachu Ratíškovice
12.2.2011 KP družstev mladšího dorostu
26.2 nebo 5.3.2011 seriál KP žáků v rapidšachu Brno
24.-26.2 nebo 3.-5.3.2011 KP žáků jednotlivců (vážné partie)
12. – 19.3.2011 M-ČR mládeže 
2.4.2010 seriál KP žáků v rapidšachu Rajhrad
Březen/duben 2011 Republiková kola Přeboru škol v šachu
9.4.2011   KP družstev mladších žáků
16. – 17.4.2011 Extraliga a I.liga družstev ml. dorostu
Duben/květen 2011 M-ČR dětí do 8 let
14. nebo 21.5.2011 seriál KP žáků v rapidšachu Vyškov
28.-29.5.2011 M-ČR družstev starších žáků (Seč u Chrudimi)
17. - 19.6.2011 M-ČR družstev mladších žáků

Modře = akce Komise mládeže ŠSČR
Černě = akce Komise mládeže JmŠS

Ad 7) Různé

Ověřovateli zápisy byli určeni Zdeněk Vojáček a Radka Slepánková.

Dále byly diskutovány drobné problémy mládežnického šachu bez přijetí usnesení.

Schůzi byla ukončena v 14.30 hodin

Zapsal: Miroslav Hurta
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