
Po seznámení se s Odvolacím řádem ŠSČR jsem došel  k poznání, že máme možnost v 1. stupni podat námitku k VV příslušného kraje, v případě dalšího nesouhlasu 
s vydaným rozhodnutím můžeme podat odvolání ke svazovým orgánům.

Není mi ale jasné, co by mělo být předmětem námitky a tak žádám zkušené činovníky o radu. Můžeme si vybrat, např.:

1./ Na vydání ZZ ved. KPIIC ze dne 15.4.2013, ve které uvádí jmenovitě postupující i sestupující družstva před vydáním stanoviska o sestupech a postupech STK JmŠS? 
Ještě koncem května proběhla  mailová výzva a pak následná diskuse k tomuto tématu! Vedoucí KPIIC je i předsedou STK, ale v době vydání ZZ neměl vyjádření členů 
komise ani od jednoho, jen od předsedy svazu, přesto zprávu vydal.

2./ Na vydání ZZ ved. KPIIA ze dne 21.4.2013, ve které uvádí …zatím dle vyjádření STK sestupují poslední 4 družstva…, raději je ani nevyjmenoval. Vedoucí soutěží jsou 
členové STK, takže se sám sobě vyjádřil, která družstva sestupují? Žádné stanovisko STK v jakékoliv formě neexistovalo! Vydání ZZ KPIIC a KPIIA před vydáním 
závěrečného rozhodnutí STK JmŠS o postupech a sestupech v  řízených krajských soutěžích považuji za jejich soukromé podání zprávy.  

3./ Na nevydání ZZ ved. KPIIB i KPI, mohli bychom se dozvědět další soukromé informace ze soutěží.

4./  Na pozdní (28.4.2013) zpracování postupové a sestupové tabulky ved. KPIIB dle naší argumentace ze dne 19.4.2013 v diskusním fóru na webu. Tabulku. která je 
zpracovaná dle všeobecně platných předpisů i v jiných sportech pro informaci přikládám. Lze ji také najít a otevřít na webu vyškovských šachistů www.sachyvyskov.net.cz 
v sekci aktuality, v článku z 15.4.2013. 

5./ Na nepřesnou formulaci postupů a sestupů ve vydaném Rozpisu soutěží KP, pokud ji lze vykládat několika způsoby.

6./ Na oznámení, že asi před 4 roky STK začala určovat sestupy na řádek a nebude to tedy měnit. Ale zápis, ani jiný doklad se dohledat nedá!

7./ Na to, že nikdo neví, ani STK, kdo bude postupovat z 2. místa do KPI v případě odřeknutí oprávněného družstva z KP II. Můžete si tipnout, jestli to bude v pořadí druhé 
družstvo ve skupině, nebo nejlepší družstvo dle koef. výkonnosti ze druhých míst všech 3 skupin?

8./ Na dosud neznámé pořadí náhradníků „spadlých“ z KPII za tzv. nepřihlášené přeborníky okresu, podle jakého klíče také nikdo neví.

9./ Nebo na konzistentní nepřipravenost ved. STK na losovací schůzi v září minulého roku, kdy po rozlosování skupiny A o 12 účastnících jejím vedoucím, proběhlo 
rozlosování sk. B o 11 účastnících a pak se teprve na místě počítalo, kolik je vlastně družstev ve sk.C a bylo jich 10! Co by jste udělali, kdyby jste předem věděli, že je 
přihlášeno 33 družstev do 3 skupin? Jednoduché řešení.

10./ Nebo také na to, že nebyly oddíly vůbec informovány o možnosti doplnit neobsazená místa v KP II pro sezonu 2012/2013, jak bývalo dříve dobrým zvykem.

11./ Nebo na odehrání sk. KPIIC jen na 9 kol, aniž by snížení počtu družstev na 10  bylo upraveno v dodatku  Rozpisu soutěží,  schváleno VV JmŠS po předcházejícím 
projednání v STK.

12./ Dle SŘ ŠSČR čl. 3.4.5 cituji: Jakákoli zásadní změna v organizaci soutěže (např. změna počtu startujících družstev v dané skupině) musí být vyhlášena nejpozději do 
začátku soutěžního ročníku, na který má tato změna přímý dopad. Ved. sk.C zvládl změnu počtu družstev bez vyhlášení, konference, VV, STK, nečekal +1 rok dle 
p.Plcha. Změna počtu družstev družstev u sk. A ale možná není, brání tomu legislativa!

13./ Nebo, až se někde objeví konečné rozhodnutí STK, ve kterém budou uvedeny jmenovitě pro všechny soutěže řízené STK JmŠS postupy oprávněných družstev, 
pořadí náhradníků ze 2. míst, taktéž jmenovitě sestupy u všech skupin a pořadí náhradníků.

Závěr: 13 a dost, jako před týdnem na Nečasovkách, mnoho povyku pro nic, volných míst v KP II bude určitě dostatek a vždyť to stejně brzy zabalíme, jak mně již bylo 
několikrát řečeno. Nebo ne?

http://sachyvyskov.netstranky.cz/download/3165/11138539/Postupov%C3%BD%20a%20sestupov%C3%BD%20kl%C3%AD%C4%8D.xls

