Zápis z 9. schůze VV PŠS dne 19. 4. 2012
Přítomni (bez titulů): M. Paulovič, J. Kovář, J. Kropík, R. Fischl, P. Kopta
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Vršovice, Praha 10, Vršovické náměstí.
Byla zahájena v 18:00 a ukončena cca ve 20:30.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kontrola plnění úkolů
informace – M. Paulovič
informace o hospodaření – J. Kovář
informace z KM – P. Kopta
informace KR – R. Fischl
informace STK – J. Kropík
různé

1. Kontrola plnění úkolů:
7. schůze VV PŠS:
- VV uložil M. Paulovičovi připravit návrh na složení disciplinární komise PŠS a předložit
jej VV na jeho příští schůzi:
NESPLNĚNO – komentář viz níže
8. schůze VV PŠS:
- VV uložil J. Kovářovi vyplatit příspěvek na činnost PTU na 1. pololetí 2012 ve výši 8 000 Kč:
SPLNĚNO
- VV uložil J. Kropíkovi zveřejnit na stránkách STK odkazy na předběžné neoficiální výsledky
v jednotlivých skupinách soutěží družstev v případě, že jsou takové výsledky někým
zpracovávány, a dále zveřejnit odkaz na stránky J. Šafránka:
SPLNĚNO
- VV uložil J. Kropíkovi zveřejnit propozice III. etapy přeboru Prahy jednotlivců do 4. 3. 2012:
SPLNĚNO
2. Informace – M. Paulovič
M. Paulovič informoval, že ve věci trestního oznámení na bývalého hospodáře PŠS nedošlo
k žádnému významnému pokroku, orgány činnými v trestním řízení byl pouze vyzván k poskytnutí
kontaktů na M. Bureše a J. Krejnického.
Dále informoval o jednání předsedů pražských sportovních svazů, které se týkalo především další
spolupráce s Pražskou tělovýchovnou unií – předpokládá se její zeštíhlení a zpoplatnění
poskytovaného servisu nejen pro sportovní svazy, ale nově i pro tělovýchovné jednoty. Zásadní
rozhodnutí by měla být přijata na valné hromadě PTU dne 16. 5. 2012.
Rovněž informoval, že proti všem očekáváním došlo k výraznému nárůstu finančních prostředků pro
Šachový svaz ČR (cca 9 mil Kč oproti očekávaným 1,3 mil) a bude muset být rozhodnuto o jejich
rozdělení. Po krátké diskuzi se VV shodl, že o rozdělení těchto prostředků by měla rozhodnou
tkonference ŠS ČR za účasti těch delegátů, kteří byli zvoleni na únorovou konferenci.
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3. Informace o hospodaření (Kovář):
J. Kovář informoval, že byly splněny všechny povinnosti vůči Finančnímu úřadu (daňové přiznání,
vyúčtování daně vybírané z příjmů fyzických osob).
Informoval, že nově se mění pravidla pro platby za registrace cizinců pro soutěže. V soutěžích
organizovaných krajskými svazy se poplatek snižuje ze 400 na 100 Kč, krajské svazy mohou
rozhodnout o případné výši registračního poplatku pro cizince. Nově se rovněž zavádí registrační
poplatek pro děti ve věku do 8 let – cílem je zvýšit počet registrovaných členů, který je rovněž jedním
z kritérií pro rozdělování prostředků mezi jednotlivé sportovní svazy. VV po krátké diskuzi ponechal
rozhodnutí, zda a jak zpoplatnit tuto kategorii v rámci PŠS na komisi mládeže PŠS. Po krátké diskuzi
bylo rozhodnuto, že vzhledem k malému počtu cizinců nemá smysl zavádět žádný poplatek
za registraci cizince v soutěžích družstev PŠS.
4. Komise mládeže (P. Kopta):
V období duben-květen byly zakončeny všechny pražské mistrovské soutěže mládeže pro sezónu
2011-2012.
Přebor jednotlivců se hrál systémem pěti turnajů, z nichž se hráčům započítaly tři nejlepší výsledky.
Všechny se hrály v DDM na Smíchově. Celkem se zapojilo 127 účastníků. Přeborníky Prahy
v jednotlivých kategoriích se stali: H10 – Jan Šuráň (ŠK PORG), D10 – Karla Švejdová (ZŠ Suchdol),
H12 – Pavel Haase (ŠK PORG), D12 – Sofie Přibylová (Sokol Lány), H14 – Petr Hollan (OAZA),
D14 – Josefína Králová (TJ Pankrác), H16 – Josef Krupička (ŠK Smíchov), D16 – Veronika Macková
(ŠK Smíchov), v kvalifikaci pro finále Prahy H20 zvítězil Jiří Lhotka (Sokol Kobylisy).
Přebor Prahy družstev do 12 let se konal 31.3. v zasedací místnosti MÚ Praha 5. Při účasti
11 družstev zvítězilo družstvo ŠK OAZA.
Přebor Prahy družstev do 15 let se hrál 21.4. v hrací místnosti ŠK OAZA. Hrálo 6 družstev a do ligy
dorostu postoupilo vítězné družstvo Bohemians Praha C.
Přebor Prahy v rapid šachu se konal 19.5. v zasedací místnosti MÚ Praha 5. Zúčastnilo se celkem
41 dětí. Přeborníky Prahy se stali: H10 – Kryštof Pravda (Kobylisy), D10 – Anna Lhotská (OAZA),
H12 – Kilián Slovák (Kobylisy), D12 – Kamila Němcová (Bohemians), H14 – Jan Petr (Bohemians),
D14 – Veronika Macková (ŠK Smíchov).
Podrobné výsledky zveřejnila KM na svých stránkách.
5. Komise rozhodčích (R. Fischl):
R. Fischl informoval, že v Přeboru Prahy družstev byli rozhodčí delegováni na přeborovou skupinu
a 2 skupiny 1.třídy. Neobsazena zůstala v přeborové skupině 3 utkání (tj. 4%), ve skupinách 1.třídy
8 utkání tj. 6%). V průběhu soutěže se KR na základě podnětu STK zabývala pochybením rozhodčího
v utkání PORG B – Sokol Vršovice C a udělila rozhodčímu F. Hrnčířovi napomenutí.

6. STK (J. Kropík):
J. Kropík informoval o ukončení Přeboru Prahy družstev 2011-12 – výsledky byly včas zpracovány
a poslány p.Šmajzrovi pro zápočet do ELO ČR (všechny třídy) i FIDE (přebor a 1. třída).
J. Kropík dále informoval, že STK obdržela Odvolání týkající se utkání PORG B – Sokol Vršovice
C, avšak protože podání tohoto odvolání nesplnilo podmínky stanovené Odvolacím řádem ŠSČR, STK
PŠS se v souladu s ustanoveními Odvolacího řádu tímto odvoláním vůbec nezabývala.
Byl zahájen Přebor Prahy jednotlivců v šachu (III. etapě). Bylo konstatováno, že i přes navýšení
cenového fondu zájem hráčů o tuto soutěž klesá. Jedním z důvodů může být souběh s několika
kvalitními turnaji (Rejfířův memoriál, kandidátský turnaj Dukly). V další diskuzi byly hledány
možnosti, jak zvýšit kvalitu turnaje a zájem hráčů (jednou z možností je snížení min. ratingu na 2000).
Bylo rozhodnuto, že přebor Prahy v rapid šachu jednotlivců uspořádá Sokol Kobylisy, a to v sobotu
9.června.
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7. Různé:
VV se zabýval stížností R. Kaisera – konstatoval, že jeho požadavek je v rozporu s pravidly šachu
(která neznají neukončenou partii) a že R. Kaiser nevyužil možnosti odvolat se proti rozhodnutí
rozhodčího podle Odvolacího řádu ŠS ČR. Z těchto důvodů stížnost zamítl. VV pověřil J. Kováře, aby
R. Kaiserovi na jerho stížnost odpověděl.

8. Usnesení a uložené úkoly:
VV PŠS se usnesl:
1. Pověřit M. Pauloviče, aby na schůzi předsedů krajských šachových svazů prosazoval
s ohledem na změnu situace ve financování ŠS ČR svolání mimořádné konference, která by
o čerpání navýšených prostředků rozhodla. Protože únorová konference ŠS ČR neschválila
rozpočet ŠS ČR, delegáty jednotlivých krajských svazů by mohli být delegáti zvolení na
konferenci únorovou, aby nedošlo k zbytečnému prodlení a ztrátě přidělených finančních
prostředků.
VV uložil:
1. J. Kovářovi odpovědět na stížnost R. Kaisera.

Termín příští schůze VV PŠS:
Čtvrtek 14. června 2012 od 18:00 v hrací mistnosti Sokol Vršovice, Vršovické náměstí.

Zapsal:

J. Kovář

Za správnost:

3 (3)

M. Paulovič

J. Kovář

