
Zápis z jednání rozšířené KM 23. 8. 2018 

Jednání se konalo z popudu předsedy ŠSLK s cílem diskutovat v širším kruhu trenérů a funkcionářů 

názorové rozdíly v pohledu na organizaci soutěží mládeže. Najít kompromis a umožnit tak dokončení 

plánu KM na 2018–2019 a jeho vydání k realizaci do konce srpna 2018. 

Schůzky se zúčastnili: 

F. Zikuda, J. Malec, J. Weiser, J. Jínová, J. Pospíšil, I. Kopal, D. Buřita. 

Závěry jednání 

1. Byl akceptován předložený „Komentář ke sportovnímu plánu KM ŠSLK 2018–2019“ s výhradou 

přijetí následujících úprav: 

a) KP mládeže v praktickém šachu jako uzavřený turnaj pro maximálně 16 hráčů s pravidly pro 

nominaci: 

 přímo postupující na MČech či MČR, 

 oddíloví přeborníci (OdP musí být započítán na LOK nejpozději k 5. 5. 2019), 

 do 16 doplní dle výše ELO k 5. 5. 2019, 

 při menším počtu oprávněných může KM doplnit dle pořadí v seriálu VC. 

b) uzavřený KP mládeže v rapid šachu pro 8 hráčů s pravidly nominace: 

 1.–5. z polofinále (viz odst. 4 písm. a), 

 2 s nejvyšším ELO-R k 1. 3. 2019, 

 nejlepší v seriálu VC dle příslušné věkové kategorie. 

2. Soutěže KP a KS družstev mládeže bude řídit I. Kopal. 

3. Bylo podpořeno konání KP mládeže v bleskovém šachu a řešitelská soutěž. 

4. Byl projednán termínový kalendář s těmito doplněními: 

a) polofinále KP mládeže v rapid šachu zajistí ŠK Libštát 30. března 2019,  

b) ŠK Frýdlant zváží možnost uspořádat turnaj VC v listopadu 2018. 

5. J. Malec zmínil odpovědnost za řízení KTCM, kterou na sebe vzala KM. Tento přesun 

odpovědnosti z VV ŠSLK měl být potvrzen schválením Pravidel KTCM ŠSLK, které připravil 

I. Kopal, ale KM nepředložila ke schválení. 

6. Na jednání byla projednána problematika KTCM s tím, že nová Pravidla KTCM ŠSČR umožňují do 

činnosti započítat větší počet aktivit a ty vykázat. Zástupci TCM v Libštátu a v České Lípy se 

zavázali, že do konce srpna 2018 zašlou manažerovi KTCM (I. Kopalovi) přehled tréninkových 

skupin s jmenovitým přehledem hráčů ve skupině a plánem tréninkových aktivit. Tj. kdy se 

trénink bude konat a jaký bude obsah tréninku. O těchto aktivitách trenéři povedou přehledný 

záznam (obdoba „třídní knihy“), tj. kdo se jednotlivých tréninkových akcí zúčastnil, co bylo 

probíráno. 

Zapsal Jan Weiser, předseda KM ŠSLK 

Upravil Jan Malec, sekretář ŠSLK 


