
6. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: pondělí 27. 6. 2022 od 20:00 

přítomní: Kopřiva, Nový, Bartoníček, Nováček, Štaif, Truksa 

nepřítomní: Neuman 

hosté: Sunek, Vašíček 

přílohy: program, kalendář KM ŠSPK, výsledky hlasování 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Systém turnajů mládeže pro sezónu 2022/2023 

4) Kalendář KM ŠSPK na sezónu 2022/2023 

5) Dotace 

6) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

7) Diskuse 

8) Závěr 

Zápis 

Po úvodním přivítání a formálním schválením programu členové KM ŠSPK pokračovali 

v debatě ohledně systému turnajů mládeže pro nadcházející sezónu 2022/2023 s důrazem na 

seriál turnajů Velká cena Plzeňského kraje. Martin Kopřiva informoval o postoji Jany Šilhavé a 

o změně postoje Milana Jenče, kteří reagovali na návrh zavřených turnajů v pozvánce ke schůzi 

tradičně zveřejněné s předstihem na webu. Po korektní debatě, jež nabrala konkrétnějších 

rozměrů, byla nakonec většina členů komise pro to, aby se konal KP mládeže v rapid šachu 

jako jednorázový turnaj. Dále se členové shodli, aby se o něco zmenšil počet turnajů. Předseda 

KM ŠSPK navrhoval, aby se ke KP odehrálo 5 Velkých cen a 3 Turnaje začínajících šachistů (dříve 

se tento seriál nazýval Klatovská věž). Argumentoval tím, že v jeho návrhu zavřených turnajů 

bude open slabší, a tak by začátečníci klidně open hrát mohli. Daniel Nový nastínil myšlenku, 

že by se Turnaje začátečníků mohli úplně zrušit a že by se mohli hrát společně s Velkou cenou. 

Tato myšlenka ale nenašla příliš následovníků. Po diskusi se nakonec členové KM ŠSPK shodli, 

že se kromě výše uvedeného jednoho krajského přeboru v rapid šachu uskuteční 4 Velké ceny 

a 4 Turnaje začínajících šachistů. 

https://www.sachyplzen.cz/6-schuze-komise-mladeze/


Dále se členové KM ŠSPK shodli na pravidlech pro seriál Turnaj začínajících šachistů (bez hodin, 

omezení věkové, nikoliv dle škol apod.) i například na tempu KP v rapidu mládeže 

(20min+10s/tah na 7 kol). Veškeré detaily budou zveřejněny v dokumentu Pravidla pro 

pořádání soutěží mládeže, jež bude projednán na příští schůzi KM ŠSPK – viz dále. Shoda 

nicméně stále nepanovala na systému Velkých cen, kdy zhruba polovina lidí byla pro zavřené 

turnaje a druhá proti. Rozhodnutí tak bylo odloženo na nejbližší další schůzi. Martin Kopřiva 

do příště představí konkrétní plán zavřených turnajů, a to včetně modelové situace. EDIT: Po 

skončení schůze požádal Daniel Nový o projednání bodu Pravidla pro pořádání soutěží 

mládeže. Martin Kopřiva dokument vypracoval a spolu s plánem na zavřené turnaje včetně 

modelové situace jsou k dispozici zde a budou projednány na příští schůzi KM ŠSPK, tj. dosud 

nebyly schváleny a jedná se tak pouze o návrh. 

Dále se debata přesunula ke kalendáři, v němž došlo oproti původnímu návrhu dostupnému 

v pozvánce na schůzi zde k několika změnám, na nichž se členové KM ŠSPK shodli. Martin 

Kopřiva byl pověřen, aby tento návrh předložil Výkonnému výboru ŠSPK k finálnímu schválení. 

(EDIT: VV ŠSPK následně kalendář schválil. Poté ještě došlo k jedné drobné úpravě – prohození 

KTCM 3 skupiny juniorů a KP juniorů (Vít Vilímek totiž projevil zájem odehrát jak KP juniorů, 

tak MČR juniorů v rapid šachu), na čemž panovala všeobecná shoda. Tato finální podoba 

kalendáře je přílohou tohoto dokumentu. Daniel Nový rovněž kalendář zanesl do kalendáře na 

webu). V této souvislosti byl Martin Kopřiva pověřen, aby vypsal konkurzy na akce KM ŠSPK. 

EDIT: Ty byly následně vypsány, a to nadvakrát, protože se v prvním termínu nepřihlásili 

tradiční pořadatelé ŠK Garde Kaznějov, ŠK Líně, ŠK Tachov a SK Petřín Plzeň. První tři jmenovaní 

se přihlásili až po zopakování výzvy. Veškeré informace týkající se konkurzů bude předmětem 

zápisu z příští schůze KM ŠSPK. 

Daniel Nový dále informoval o neposkytnutí dotace v rámci dotačního titulu Mikrogranty pro 

oblast školství a mládeže v roce 2022 (název akce: Víkendová soustředění talentované 

mládeže). V letošním roce nebyla dotace v prvním kole klubům poskytována. Daniel Nový 

proto připraví obdobnou žádost do kola druhého. Dále Daniel Nový apeloval, aby na akcích 

KM ŠSPK byla řádně prováděna fotodokumentace a aby sepisovaný článek o příslušné akci měl 

patřičnou úroveň. Rovněž upozornil na někdy nevhodné a nekvalitní články na FB ŠSPK a 

nastínil pravidla pro pořadatele pro pořádání akcí na příští sezónu. 

Přílohy 

Vyhodnocení konkurzů KM ŠSPK 

KP juniorů 01. 10. – 02. 10. 2022 

 (schváleno i po konzultaci s Jiřím Kalužným) 

KP do 16 let 29. 04. – 30. 04. 2023 

KP do 10 let 29. 04. 2023 

 (ideálně dohromady s KP do 16 let a s oddělenými 

prostory) 

KP dr. st. ž. 07. 01. 2023 

KP dr. ml. ž. 25. 03. 2023 

KP v rapidu mládeže 01. 04. 2023 

KP v online šachu 1 30. 11. 2022 

https://www.sachyplzen.cz/7-schuze-komise-mladeze/
https://www.sachyplzen.cz/6-schuze-komise-mladeze/
https://www.sachyplzen.cz/kalendar/


KP v online šachu 2 07. 12. 2022 

KP v online šachu 3 14. 12. 2022 

KP v online šachu 4 21. 12. 2022 

 (seriál proběhne online, zajistí KM ŠSPK) 

Velká cena Plzeňského kraje 1 08. 10. 2022 

Velká cena Plzeňského kraje 2 26. 11. 2022 

Velká cena Plzeňského kraje 3 04. 02. 2023 

Velká cena Plzeňského kraje 4 04. 03. 2023 

Turnaj začínajících šachistů 1 05. 11. 2022 

Turnaj začínajících šachistů 2 14. 01. 2023 

Turnaj začínajících šachistů 3 11. 02. 2023 

Turnaj začínajících šachistů 4 11. 03. 2023 

OP škol PM+PJ+RO „do konce února“ 

OP škol PS „do konce února“ 

OP škol Klatovy „do konce února“ 

OP škol Tachov „do konce února“ 

OP škol Domažlice „do konce února“ 

KP škol 24. 03. 2023 – předběžný termín 

KTCM ABC 3 04. 09. 2022 

KTCM ABC 4 15. 10. 2022 

KTCM ABC 5 03. 12. 2022 

KTCM přípravka 3 04. 09. 2022 

KTCM přípravka 4 12. 11. 2022 

KTCM přípravka 5 03. 12. 2022 

KTCM junioři 3 17. 09. 2022 

KTCM junioři 4 05. 11. 2022 

KTCM junioři 5 10. 12. 2022 

 (pro juniory proběhne online, zajistí KM ŠSPK) 

KTCM – víkendové soustředění 1 19. 05. – 21. 05. 2023 

KTCM – víkendové soustředění 2 01. 09. – 03. 09. 2023 

 (obě soustředění se uskuteční pouze v případě 

dostatku finančních prostředků) 

Mezinárodní víkend 16. 12. 2022 – 18. 12. 2022 

 (Mezinárodní víkend proběhne online, zajistí KM ŠSPK) 

(Tábory) červenec, srpen 

 

Výsledky hlasování 

KM ŠSPK schvaluje návrh kalendáře mládeže na sezónu 2022/2023 a pověřuje svého předsedu 

Martina Kopřivu k předložení tohoto návrhu Výkonnému výboru ŠSPK. 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 
zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 


