Komentář ke sportovnímu plánu KM ŠSLK 2018-2019
Termínový kalendář vychází ze zkušeností sezóny 2017-2018 a stanovuje hlavní priority KM v
pořádání soutěží.
KM trvale usiluje o to, aby soutěže byly pro děti přínosem v jejich sportovním růstu a proto se
snaží o dílčí inovativní kroky.
KM se shodla na tom, aby pořadateli rozhodujících krajských soutěží byly i nadále oddíly, které
dlouhodobě pracují s mládeží a mají největší členskou základnu.

Praktický šach
Záměrem KM je v souladu s obecným trendem v ČR zvýšit podíl odehraných partií ve vážném
šachu dětí v průběhu roku.
KP mládeže v praktickém šachu
Soutěž organizovat formou 4 (v kategoriích do 10, 12, 14 a 16 let) uzavřených turnajů pro 16 hráčů
hraného systémem každý s každým.
Pravidla nominace
a) hráči, kteří mají právo postupu na MČ a MČR v praktickém šachu
b) vítězové přeboru oddílů, ve kterých se tento přebor uskuteční v sezóně 2018-19
c) ostatní hráči do počtu 16, dle nejvyššího ELO, které bude zveřejněno k 5. 5. 2019. V
případě, že do stanoveného počtu nebude dost hráčů s ELO v praktickém šachu,
doplní se počet z hráčů podle umístění ve VC v rapid šachu.
KP dívek organizovat jako samostatnou skupinu pro všechny věkové kategorie společně.
Odůvodnění
Zvolený systém má motivovat hráče a trenéry k tomu, aby v průběhu celé sezóny vyhledávali
soutěže v praktickém šachu a tím si zvyšovali svou výkonnost.
Uzavřené finále bude mít výrazně vyšší sportovní úroveň a posílí prestiž KP.
KP družstev mládeže
Stejně jako v loňském roce KP družstev mládeže organizovat ve dvou úrovních, KP a KS. Obě
soutěže organizovat ve stejných termínech a místech. Soutěž je organizována jako Open.
Družstva, která se umístí na 1 - 6 místě mají zajištěn postup do KP družstev v sezóně 2019-20, který
bude organizován formou uzavřeného turnaje.
Počet soutěžících družstev upravit v letošním roce tak, aby se soutěž mohla uskutečnit ve dvou
termínech. Toto kritérium se v kraji odvíjí od reálného počtu oddílů a síly hráčů v nich.
V KP je stanoven počet členů družstva na 6, pro KS je počet členů družstva stanoven na 4.
Toto opatření sleduje jak hledisko zachování přiměřené sportovní úrovně KP a KS, tak i hledisko
efektivního nakládání s časem hráčů, trenérů a organizátorů.
KP družstev mladších žáků
Soutěž organizovat formou otevřeného turnaje. Počet členů družstva je 6 hráčů.
Další doporučení
Využít v široké míře soutěží družstev dospělých k zařazení talentované mládeže do sestavy těchto
týmů a odehrání co největšího počtu partií.
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Využít možnosti účasti dětí na turnajích Open (Desko, Krásná Lípa, Liberec, Harrachov atd.)
Účast v mládežnických ligách. S potěšením můžeme konstatovat, že LK má 5 družstev v
mládežnických ligách (2 v Extralize, 3 v 1. lize).

Rapid šach
Rapid šach je samostatná disciplína šachu a takto je třeba na něho pohlížet.
Umožňuje zejména začínajícím šachistům zúčastnit se šachových soutěží.
Proto nadále budeme organizovat turnaje formou lig podle aktuální výkonnosti dětí.
Tedy 1. a 2. liga pro středně pokročilé hráče a 3. a 4. liga pro začátečníky.
VC ŠSLK v rapid šachu si klade za cíl zvýšit její úroveň tak, že pozveme hráče z jiných KŠS (zejména
ÚKŠS, SŠS a KHŠS), Polska a Německa. Jinak i nadále bude plnit úlohu páteřních dětských turnajů,
kam si mohou děti přijet zahrát šachy.
Vítěz VC bude mít zajištěn postup do finále KP v rapid šachu.
KP mládeže v rapid šachu
Soutěž organizovat jako 4 (v kategoriích do 10, 12, 14 a 16 let) uzavřené turnaje pro 8 hráčů s
tempem hry 2x20 min + 5 s.
Pravidla nominace:
a) 5 nejlepší hráči v každé kategorii z oficiálního polo-finále, které bude organizováno jako OPEN
pro všechny zájemce.
b) 2 hráči s nejvyšším ELO-R k 1. 3. 2019.
c)
1 vítěz VC, nebo nejlépe umístěný hráč pro každou věkovou kategorii v případě souběhu
kritérií.
KP dívek organizovat jako samostatnou skupinu pro všechny věkové kategorie společně.

Ostatní soutěže
KP mládeže v bleskovém šachu
Soutěž zavést jako novinku do kalendáře soutěží. Bleskový šach je samostatnou disciplínou šachu a
je u části mládeže velmi oblíben.
Soutěž organizovat jako Open pro kategorie do 10, 12, 14 a 16 let. KP dívek organizovat
samostatnou skupinu pro všechny věkové kategorie společně.
Soutěž v řešení taktických úloh
Soutěž bude organizována při KP v bleskovém šachu. Celkový čas na její provedení bude 1 hod.
Soutěž bude organizována pro děti dle VT (přepočtené dle ELO-R k 1. 1. 2019) a bude spočívat v
řešení testu 12 úloh. Soubory těchto úloh budou dětem a trenérům dopředu k dispozici, soutěžní
test bude vylosován těsně před soutěží.
Odůvodnění:
Schopnost rychle a správně řešit taktické úlohy a její rozvoj u dětí zdůrazňují všichni vynikající
trenéři šachu. Je v zájmu všech, aby se tomu děti a trenéři kraje soustavně na trénincích věnovali.
KM se rozhodla tuto soutěž podpořit i finančně. Pro každou kategorii, ve které se zúčastní nejméně
10 dětí bude odměna pro 3 nejlepší 500, 300, 200 Kč.

Ještědský pohár v on-line šachu
Oddíl Desko Liberec zorganizuje pro zájemce on-line turnaj dětí z celého kraje.
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Předpokládaná forma turnaje je po skupinách dle výkonnosti (ligy) dle aktuálního ELO. Základní
parametry hry: jedna partie za týden, hra na www.sachy.cz, délka partie 1 hodina pro hráče,
možnost využívat podporu šachovým programem. Zahájení turnaje listopad 2018.
Odůvodnění
Moderní šachový trénink vyžaduje, aby děti co nejdříve pochopily, jak počítače v tréninku používat
a hlavně jak jim mohou být nápomocny. Zkušenost z oddílu Desko z tohoto roku potvrzuje, že děti
se díky této soutěži v používání šachového programu výrazně zdokonalily.

Pořadatele hlavních krajských soutěží
KP mládeže v praktickém šachu kategorie 10 -16 let – pořadatel ŠK ZIKUDA Turnov, vedoucí
turnaje Zdeněk Maršálek.
KP do 8 let v rapid šachu – pořadatel TJ Uranové doly Hamr, vedoucí turnaje Jan Malec.
KP mládeže v rapid šachu – pořadatel ZŠ Partyzánská Česká Lípa, vedoucí turnaje Jana Jínová.
KP družstev mladších žáků – pořadatel ZŠ Arnultovice, vedoucí turnaje Jana Jínová.
KP družstev mládeže – pořadatel KM ŠSLK, vedoucí soutěže Ivan Kopal.
KS družstev mládeže – pořadatel KM ŠSLK, vedoucí soutěže Ivan Kopal.
VC ŠSLK v rapid šachu – pořadatel KM ŠSLK, vedoucí soutěže Jan Weiser.
KP mládeže v bleskovém šachu a Soutěže v řešení taktických úloh – TJ Desko Liberec, vedoucí
turnaje i soutěže Jan Weiser.
Přebor škol v šachu:
okresní kolo Česká Lípa – zajistí ZŠ Partyzánská Česká Lípa, vedoucí soutěže Jana Jínová.
okresní kolo Liberec – zajistí TJ Desko Liberec, vedoucí soutěže Jan Weiser,
okresní kolo Semily – zajistí ŠK ZIKUDA Turnov, vedoucí soutěže František Zikuda,
krajské kolo zajistí Desko Liberec, vedoucí soutěže Jan Weiser.
Povinnosti vedoucích soutěží/turnajů:
1. Nejpozději jeden měsíc před zahájením soutěže/turnaje zaslat návrh propozic KM ŠSLK
(předsedovi nebo pověřenému členovi) ke schválení, zajistit s pořadateli realizaci propozic KM
schválených.
2. Po ukončení soutěže/turnaje osobně zaslat sekretáři ŠSLK v textovém editoru jmenovitě kdo
postoupil, kdo obdržel divokou kartu atp. ke zveřejnění na web ŠSLK.
3. Nahlásit postupující a držitele divokých karet příslušnému pověřenému členovi KM ŠSČR.
Následně vyřešit i případy náhradníků za ty, kteří se národních soutěží nebudou moci zúčastnit.
4. Za vedení soutěží/turnajů náleží jejich vedoucím odměna.
Ostatní
KTCM
Za činnost KTCM odpovídá a v průběhu roku jeho činnost usměrňuje KM. Včele centra je
administrátor pan Kopal, který odpovídá za administrativu a koordinaci činnosti s tréninkovými
skupinami. KCTM se řídí zpracovanými a schválenými pokyny pro činnost KCTM.
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Trénink talentů vedou v průběhu roku určení trenéři v rámci tréninkových center Liberec, Č.
Lípa, Libštát, které schválila KM současně se schváleným Seznamem členů KCTM.
Nejmenší počet dětí v tréninkové skupině jsou 3 děti ze seznamu.
Trenér je povinen před zahájením tréninkového cyklu (hned po přihlášení) zpracovat a zaslat
administrátorovi KCTM ke zveřejnění na webu ŠSLK složení tréninkové skupiny, termíny tréninků a
přehled probíraných témat. O trénincích vede třídní knihu.
Do tréninkové činnosti s talenty lze zahrnout:
• samostatný trénink v určený den
• rozšířený trénink po pravidelné tréninkové činnosti
• trénink na krátkodobém soustředění
• trénink organizovaný v rámci programu šachového tábora
• jiné podobné aktivity s tréninkovými jednotkami
Trenérovi za provedený trénink náleží odměna.
Základní finanční rozvahu o rozdělení prostředků mezi trenéry, evidenci a přehled o činnosti
trenérů provádí určený administrátor KCTM na základě v termínu předložených podkladů.
Zpracuje i závěrečnou zprávu a vyúčtování. Za tuto činnost mu náleží odměna.
Za KM předseda komise
Jan Weiser
Dne 28. 8. 2018
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