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Zápis z výsledků mailového hlasování KM v období 09/2020 – 01/2021 
 

1) Vyhodnocení konkurzů 

Dne 1.10.2020 bylo zveřejněny výsledky konkurzů na soutěže 2020/2021 

Krajský přebor v rapid šachu Ampér: 
Ampér 1 – 17.10.2020 – Dvorec 

Ampér 2 – 28.11.2020 – Tachov 

Ampér 3 – 19.12.2020 – Petřín 

Ampér 4 – 23.1.2021 – Klatovy 

Ampér 5 – 6.2.2021 – Domažlice 

Ampér 6 – 17.4.2021 - žádný pořadatel 

Turnaj pro začátečníky Klatovská věž: 
KV1 – 7.11.2020 – Líně 

KV2 – 12.12.2020 – Letná 

KV3 – 16.1.2021 – Petřín 

KV4 – 27.2.2021 – Kaznějov 

KV5 – 24.4.2021 – Klatovy 

 

Krajský přebor družstev st. žáků – 27.3.2021 – Domažlice 

Krajský přebor družstev ml. žáků – 10.4.2021 - žádný pořadatel 
Krajský přebor jednotlivců –  8. a 9.5.2021 - žádný pořadatel 

Krajský přebor škol – 10.2.2021 - žádný pořadatel 

Okresní přebor škol PS – 27.1.2021 – Kaznějov 

Okresní přebor škol PJ, PM, RO – 27.1.2021 - žádný pořadatel 

Okresní přebor škol KT – 13.1.2021 – Klatovy 

Okresní přebor škol TC – 27.11.2020 – Tachov 

Okresní přebor škol DO –  13.1.2021 – Domažlice 

Jednodenní soustředění v rámci KTCM (měla by uspořádat družstva, která hrají dětskou ligu a 

extraligu) – jedná se o Klatovy, Petřín, ŠK 64  

KTCM 1 – 26.9.2020 – Líně (ŠK 64 odmítlo pořádání jakéhokoliv soustředění) – přesun na 28.9. 

KTCM 2 – 7.11.2020 – Petřín 

KTCM 3 – 5.12.2020 - Klatovy 

Víkendové soustředění 22.-23.5.2021 (bude realizováno dle  projektu KTCM 2021) 
Týdenní soustředění – 7,8/2021 (bude realizováno dle projektu KTCM 2021) - Líně 
 

2) Přesun Ampéru 1 a soustředění (5.12.2020) 

Hlasování proběhlo dne 5.10.2020 

Z důvodu prodloužení nouzového stavu nelze uspořádat Ampér1 ve Dvorci.  

Návrh vyměnit termín Ampéru 1 a soustředění 5.12.2020 byl schválen 7 pro, 1 nejasná 

odpověď. 

Klatovy odmítly uspořádat soustředění KTCM v termínu 17.10.2020 (preferují soustředění 

naživo) – soustředění zrealizuje oddíl ŠK Líně. 

 

3) Listina talentů 
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Návrh o dodatečné doplnění dětí, které splňují podmínky pro zařazení do listiny talentů A byl 

předložen dne 5.10.2020. 

Předsedkyně KM navrhla zařadit na listinu talentů A děti, které podmínky pro sestavování 

listiny talentů splňují k 1.9.2020. Jedná se o hráč Špreňar (Líně), Řezníčková (Tachov), Šeterle 

(ŠK64 Plzeň). 

Návrh byl přijat – 6 pro, 2 se zdrželi. 

 

4) Tempo KP v rapid šachu 

Předsedkyně KM předložila návrh různých temp pro rapidšach. 

Z různých možností byla většina pro  tempo 20 + 5/s za tah (tempo, kterým se hraje na MČR 

v rapid šachu). Vzhledem k prodloužení turnajů se Ampéry budou hrát pouze na 6 kol. 

 

Tempo KP dr. ml žáků 

Předsedkyně KM předložila návrh různých temp pro rapidšach. 

Z různých možností byla většina pro tempo 20 + 5/s za tah na 7 kol. 

 

Tempo KP jednotlivců 

Tempo u kategorií 12 – 16 let je minimálně 40 min + 30 s/tah. U kategorie do 10 let je 

doporučeno tempo minimálně 25 minut (základní část).  

 

5) Dotace 

Dne 9.11.2020 byly předloženy možnosti získání dotací pro mládež na rok 2021, z obou 

programů byly získány finanční prostředky v loňském roce. Do stanoveného termínu nebyly 

předloženy žádné návrhy. 

Na prosbu VV byla požádána Jana Šilhavá o vypracování žádosti. Žádost na poháry do 

mládežnických turnajů byla včas podána. 

 

6) KTCM 

Dne 8.12.2020 byl předložen návrh o vyplácení příspěvku z KTCM. 

Bylo navrhnuto 

a) částky za pořádání soustředění v souladu s projektem KTCM – bylo odhlasováno 7 pro 

 b) postup výpočtu částky pro aktivní tréninková centra a nezařazení centra ŠK64 Plzeň (centrum 

nepořádá žádná soustředění ani turnaje pro všechny děti z PK). Návrh byl přijat 4 pro, 2 

částečně pro, 1 proti. 

 

7) Rozdělení dotace Sportovní činnost 

Dle žádosti dotace byl předložen návrh na zařazení dětí. Tato dotace byla určena jen dětem 

z oddílů, kteří spolupracují s KM (pořádají turnaje nebo soustřední pro KM). 

Předsedkyně předložila návrh, kde zohlednila i děti z těchto oddílů (Janoušková A, Janouš, 

Vilímek, Marešová, Janoušková E, Váňa, Řezníčková, – návrh byl přijat 5 pro 2 zdržel. 

 

 

8) Rozpočet 
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Milan Jenč předložil rozpočet dne 30.12. 

Rozpočet byl v navržené výši odhlasován – 7 pro. 

 

9) Pokračování online Ampérů dle termínového kalendáře 

Proběhly již 3 turnaje Ampér online v r. 2020 – vítězové dostanou ceny (čerpáno z rozpočtu 

2020). 

Turnaje Ampér budou pokračovat v termínech dle termínového kalendáře online, dále k online 

turnajům budou využity i ostatní termíny KV a popř. i dalších KP. Po skončení seriálu online 

turnajů (počítání jako Ampér) budou dětem věnovány ceny na základě možností rozpočtu KM 

ŠSPK. Návrh byl přijat – 5 pro, 2 zdržel. 

 

 

Zapsala: Šilhavá 

Ověřil: Jenč 
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