
Písemné příspěvky k     jednání 2. části Konference JmŠS  

I./ Změna odst. 4, písm. g  Rozpisu soutěží k sestupům družstev v KP

Při vzniku JmŠS bylo zpracování dokumentů svazu ovlivněno tehdejšími 
podmínkami přemíry počtu šachových oddílů a družstev , která měla zájem hrát 
v KP. V sezoně 2012/2013 nastal výrazný úbytek družstev v KPII, do soutěže bylo 
nešťastně zařazeno ve sk. A -12 dr., B – 11 dr. a ve sk. C -10 dr. Na základě 
výkladu dosud platného Rozpisu soutěže (sestupují družstva na řádku) 
sestupovaly 3 družstva ze sk. A, 2 družstva ze sk. B a 1 dr. ze sk. C?! Po snížení 
na 10 účastníků ve skupinách se již tento případ nedostatku družstev 
nevyskytoval. V uplynulé sezoně 2021/2022 byl již ale znovu ve sk. C počet 
družstev jen 9 a je předpoklad, že dojde k dalšímu poklesu zájmu družstev  hrát 
v krajských soutěžích. Úprava Rozpisu soutěží  je znovu k jednání a také je již 
nutný výhled na nejbližší období se zahájením průzkumu reorganizace soutěží KP.

Návrh opatření:

1./ Upravit Rozpis soutěže KP , odst. 4, písm. g – Postupy a sestupy  ve smyslu 
článku ze dne 15.4.2013 na str. 33  webu vyškovských šachistů 
https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/diskuse-o-sestupu-v-kp-ii-
aktualizace.html , doplnit např. ...na stejných místech od posledního družstva 
v tabulce…

V článku v Souborech pro stažení najdete „vzorovou" tabulku Postupový a 
sestupový klíč.xls  a také Námitky k postupům a sestupům v KP.doc  
v sezoně 2012/2013.

Princip je jednoduchý, není to tak složité. Napřed sestupují poslední družstva 
v každé skupině (A-B-C), následují 3 družstva na předposledním místě, pak další 3
na 3. místě od konce atd. vždy mezi sebou v pořadí dle  stanovených pomocných 
kritérií.

2./ Změnu v Rozpisu soutěží KP uplatnit již v nadcházející  sezoně 2022/2023.

II./ Uzavření dohody o provedení práce (DPP) s vedoucími  okresních 
soutěží družstev

OŠS (7) pracují na úrovni komisí JmŠS, nemají právní samostatnost, ale řídí 
samostatně okresní soutěže jednotlivců i družstev. Jejich úroveň organizace 
soutěží je velmi rozdílná, nekoordinovaná  VV JmŠS. Odměny vedoucích soutěží 
družstev v okresech jsou velmi rozdílné,  v některých případech i nulové. Je 
potřeba se více zabývat udržením členské základny hráčů a také maximálního 
počtu soutěží na základním stupni v okresech.

Návrh opatření:
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1./ Předseda a hospodář (sekretář) - uzavřít se všemi vedoucími soutěží družstev 
DPP, některé okresy již DPP mají. Ve všech smlouvách OŠS i KP konkretizovat 
s STK  rozsah práce. Současné dohody o provedení práce (DPP) jsou na nízké 
úrovni.

2./ STK – V organizaci okresních  soutěží družstev je dotáhnout na úroveň 
krajských soutěží. Spolupracovat především při zpracování a vydání Rozpisu 
soutěží družstev v jednotlivých  okresech s ohledněním na jejich specifické 
podmínky.  

3./Hospodář -  Dohodnutou částku odměn pro vedoucí okresních soutěží  doplnit 
v rozpočtu JmŠS pro rok 2023 k odměnám stávajících vedoucích soutěží KP.

III./ Doplnit rozhodčí NA FIDE pro soutěže družstev KP

Na jednání 1. části konference JmŠS byl schválen zápočet výsledků KP II na FIDE 
Elo. Krajské soutěže i jednotlivá utkání by tak měli řídit rozhodčí s příslušnou 
kvalifikací FIDE. 

Návrh opatření:

1./ KR - zveřejní seznam rozhodčích s platnou  kvalifikací rozhodčího FIDE v rámci 
JmŠS. Nejlépe by bylo vznést požadavek na ŠSČR na celostátní doplnění 
v členské db oddílů.

2./ KR - zjistí především u oddílů startujících v soutěžích KP zájem o udělení 
kvalifikace minimálně NA FIDE a zajistí jejich získání u ŠSČR. 

Z okresu Vyškov mají zájem o získání kvalifikace NA kapitáni družstev  v KP 
Jaroslav Hejný, Radim Majetič, Vladislav Sládek a pro soutěže mládeže Jan Kotisa.

3./ Hospodář - poplatky za získání titulu FIDE zahrnout ve stanoveném omezeném
počtu do návrhu rozpočtu JmŠS na rok 2022 a opakovat pak postupně v dalších 
letech.


