
Zápis ze schůze Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu,
konané dne 27. září 2014 v     Brně  

Přítomni: Adam Effenberger (Brno-město), Miroslav Hurta (předseda), Aleš Dumek (okres Brno-
venkov), Martin Macek (okres Hodonín), Radka Slepánková (okres Vyškov). 

Hosté: Miloš Koci, Pavel Krupica, Nataša Richterová, Jan Slepánek, František Vykydal

Omluveni: D. Ciprys (Břeclav), J. Lahodný (Znojmo)

Neúčast: okres Blansko

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, Reforma soutěží navrhovaná předsedou Komise mládeže ŠSČR
9, 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“ http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?
type=jmss_document&id=3173 
B) Projekt „Šachy do škol“ http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_document&id=3172  
C) Dotace na tréninky talentované mládeže http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?
type=jmss_document&id=3194 – připomenuta uzávěrka 31. 10. 2014. 

Pozitivně co do účasti i průběhu bylo hodnoceno květnové krajské víkendové tréninkové 
soustředění v Pasohlávkách. KM se shodla uspořádat v květnu 2015 soustředění tamtéž znovu.

Z další  diskuse  vzešla  myšlenka  vydat  krajskou  listinu  talentů  –  KM  schválila,  že  kritérium  pro
zařazení bude shodné jako kritérium pro zařazení do projektu „tréninků talentované mládeže“.

Ad 2) KP jednotlivců v rapidšachu

Dosavadní  systém  a  hodnocení  seriálu  KP  v  rapidšachu  nebude  měněn.  Rovněž  byla
potvrzena myšlenka na každé akci seriálu rozdělovat turnaje do kategorií podle místních tradičních
zvyklostí, aby byl seriál co nejpestřejší. U Vyškova bude v propozicích zdůrazněno, že kdo z turnaje
osmiletých chce mít započteny výsledky do seriálu, musí startovat v turnaji mladších žáků (turnaj  B).
Domluveny  turnaje  v Brankovicích,  Břeclavi,  Ratíškovicích,  Brně,  Rajhradě  a  Vyškově  (termíny
najdete v kalendáři akcí). 

Dále bylo rozhodnuto:

a) startovné pro řádně přihlášené hráče bude do 60,- 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)

b) všechny turnaje seriálu budou započteny na rapidLOK ČR (včetně doprovodných turnajů)

c) V soutěži bude aplikována příloha G4 Pravidel FIDE
d) 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.
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            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 pouze na šest kol ve dnech pátek – sobota.

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.

          

            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 přilá-
kat neregistrovanou mládež k šachovému sportu. KM doporučuje všechna okresní kola započítávat na
rapidLOK ČR. 

 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. 

V rámci  projektu Šachy do škol  proběhne v sobotu 29.  listopadu v Rajhradě seminář učitel  a
školení trenérů 4. třídy. Akce bude koncipována i jako setkání trenérů, kde v odpolední části bude
prostor pro bezprostřední diskusi a výměnu zkušeností z práce se šachovou mládeží.

Ad 6) Termínový kalendář

Navržený kalendář byl s úpravami schválen.

Ad 7) Tabulka úspěšnosti mládeže

Předložená  tabulka  byla  schválena.  Na  sezónu  2014/15  se  tabulka  úspěšnosti  rozšiřuje  o
novou kolonku, a to krajský přebor mládeže jednotlivců ve vážných partiích = 1 bod za účastníka.

Ad 8, Reforma soutěží navrhovaná předsedou Komise mládeže ŠSČR

KM vyjádřila zásadní nesouhlas se zamýšleným prodloužením podzimního MMaS žáků o den.
Avizovaná  reforma soutěží  jednotlivců  budí  obavy  ze  zvýšené  finanční  a  časové  náročnosti.  KM
s povděkem kvitovala nabídku předsedy KM ŠSČR pana Havlíčka zajet  na  jižní  Moravu  a  návrhy
prodiskutovat a pověřuje Miroslava Hurtu dojednáním této schůzky

Ad 9) Různé

Do tohoto bodu nikdo neměl žádný návrh na diskusi či projednání.

Schůze byla ukončena ve 14.00 hodin

Zapsal: Miroslav Hurta
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