
7. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: čtvrtek 11. 8. 2022 od 20:00 

přítomní: Kopřiva, Nový, Bartoníček, Štaif, Truksa 

nepřítomní: Neuman, Nováček 

hosté: –  

přílohy: program, vyhodnocení konkurzů, výsledky hlasování 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Pravidla pro pořádání turnajů mládeže pro sezónu 2022/2023 (5) 

4) Vyhodnocení konkurzů (4) 

5) Dotace (Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022) (3) 

6) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

7) Diskuse 

8) Závěr 

Zápis 

Došlo k prohození bodu 3 a bodu 5 navrženého programu. Zdeněk Bartoníček se připojil 

v průběhu bodu 4. Ohledně dotace Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022 bylo 

konstatováno, že jsme obdrželi 30 000 Kč (žádáno 95 000 Kč). Byly diskutovány pravidla dotace 

(například bylo-li v rozpočtu této dotace kalkulováno s 13 500 Kč na seriál turnajů pro 

začínající šachisty, nemůžeme tuto částku překročit, poměr částek korespondovat již nemusí, 

je nutná 20% spoluúčast). Na podnět Daniela Nového a Martina Štaifa budeme o konkrétním 

rozdělení získané částky jednat, až budeme znát stav a výši všech dotací. 

Martin Kopřiva dále informoval o vypsání konkurzů s termínem 24. července. Vzhledem 

k tomu, že se ne všichni tradiční pořadatelé do konkurzu přihlásili, bylo vypsáno další kolo (bez 

vyhodnocení kola prvního). Na některé akce konkurz vypsán nebyl (KP v online šachu, KTCM 

junioři 3-5 a KTCM přípravka + skupiny ABC). První 2 akce, které se konají online, uspořádá 

sama KM ŠSPK, poslední jmenovanou akci KM ŠSPK přiřkla Klatovům a soustředění na Hojsově 

Stráži. Tento postup se nelíbil Janě Šilhavé, která jej napadla u VV ŠSPK. Celou věc nakonec 

projednala RK ŠSPK, která dospěla k následujícímu: 



ŠK Líně by měl mít možnost přihlásit se do konkurzu na uspořádání KTCM 3 dne 4. 9. 2022 bez 

ohledu na to, že už je v kalendáři uveden pořadatel Sokol Klatovy. Vzhledem k projednávanému 

problému doporučujeme posunout termín přihlášky do konkurzu na datum 4. 8. 2022. 

Na základě této zprávy bylo soustředění KTCM 3 pro skupiny ABC a přípravku konané v neděli 

4. září zařazeno do konkurzu. Dále Martin Kopřiva informoval ostatní členy o přihláškách do 

konkurzu a ev. změnách, ke kterým průběžně došlo (například, že po vzájemné domluvě ŠK 

Tachov stáhl přihlášku do konkurzu pro Turnaj začínajících šachistů a přihlásil se do konkurzu 

na Velkou cenu 3 – EDIT: nebo že ŠK Dvorec neuspořádá TZŠ, ale namísto toho se v Nepomuku 

bude konat KP do 16 let a KP do 10 let). Na většinu akcí se přihlásil jen jeden zájemce, 

více/méně zájemců se přihlásilo jen na tyto akce: 

• TZŠ – na celkem 4 turnaje máme 4 pořadatele (Kaznějov má volný jen termín pro TZŠ 3, 

Letná se přizpůsobí, ŠK Líně i ŠK Sokol Klatovy se přihlásily na TZŠ 1, Martin Kopřiva 

informoval, že je v kontaktu jak s Milanem Jenčem, tak Karlem Nováčkem a koordinuje 

zbylé varianty tak, aby všechny turnaje mohly řádně proběhnout). EDIT: Líně 

uspořádají TZŠ 1, Klatovy TZŠ 2, Kaznějov TZŠ 3 a Letná TZŠ 4.  

• VC – Daniel Nový prověří, zda by se VC 1 mohla konat ve Lhotě (EDIT: Ano, mohla.), ŠK 

Dvorec uspořádá jednu z VC dle dohody („ta, která zbyde“), zbývá nalézt posledního 

pořadatele (EDIT: ŠK Dvorec uspořádá VC 2, pořadatel na VC 4 se stále hledá). 

• KTCM 3 pro přípravku a skupiny ABC – ŠK Líně se přihlásily do konkurzu, ale jen pro 

skupiny A, C; jak konstatoval Daniel Nový, takovýto konkurz nebyl vypsán, a tak 

k návrhu přiřknutí pořadatelství byly všemi přítomnými členy navrženy Klatovy. 

• KP škol – přihlášku do konkurzu zaslal oddíl ŠK 64 Plzeň, Milan Jenč o pořádání této 

akce uvažoval, nicméně musí se ještě zeptat kolegů-pořadatelů. Z tohoto důvodu padl 

návrh přiřadit pořádání akce plzeňskému oddílu, který by jej uspořádal 24. března. 

• OP škol v okrese PM+PJ+RO, VC 4 – bez přihlášek. 

Po diskusi k tomuto tématu, vzešel návrh přiřazení pořadatelů (viz níže), o němž poté všichni 

členové KM ŠSPK hlasovali. V příloze je již editovaná, aktuální verze. Daniel Nový zadá na web. 

Dále přítomní členové debatovali o Olympiádě dětí a mládeže, jež proběhne v lednu 2023. Na 

Olympiádu pojedou 4 zástupci (1 dívka narozená 2007 a později a dále 3 chlapci: jeden ročník 

2007 a mladší, druhý 2009 a mladší, třetí 2011 a mladší). Přítomní členové KM ŠSPK se shodli, 

že Plzeňský kraj nepůjde cestou kvalifikace, ale cestou nominace KM ŠSPK pro všechny věkové 

kategorie. V rámci dokumentu Obecná pravidla pro soutěže řízené KM ŠSPK, který byl ostatním 

členům zaslán s předstihem, byly diskutovány drobné úpravy. Následně byl dokument zaslán 

všem členům komise k odhlasování a bude zveřejněn na webu. Debata k systému Velkých cen 

se již nevedla (viz rozsáhlá debata na posledních dvou schůzích), k e-mailovému hlasování byly 

vybrány 2 varianty: současná (varianta Ampér) a varianta zahrnující zavřené turnaje; z těchto 

variant vzejde systém, jímž se pro nadcházející sezónu 2022/2023 odehraje seriál Velká cena 

(přesné parametry „vítězného“ systému se následně po e-mailu nebo na další schůzi doladí). 

EDIT: Seriál Velká cena Plzeňského kraje se odehraje systémem zahrnující zavřené turnaje. 

Martin Kopřiva následně pozval do Nepomuku na Turnaj sv. Jana Nepomuckého (31. srpna – 

bleskový turnaj, 1. až 9. září dva uzavřené turnaje) dokonce s mezinárodní účastí, Zdeněk 

Bartoníček připomněl 27. srpna turnaj v Míšově a Daniel Nový zase lákal na Mezinárodní 

šachový festival do Plzně (20. – 27. srpna). Daniel Nový dále nechá zhotovit roll-upy s logy 



našich podporovatelů. Zprávy z VV nebyly žádné, dále předseda KM ŠSPK připomněl zprávu RK 

ŠSPK. 

Přílohy 

Vyhodnocení konkurzů KM ŠSPK 

KP juniorů 01. 10. – 02. 10. 2022 Letná  

KP do 16 let 29. 04. – 30. 04. 2023 Dvorec 

KP do 10 let 29. 04. 2023 Dvorec 

KP dr. st. ž. 07. 01. 2023 Domažlice 

KP dr. ml. ž. 25. 03. 2023 ŠK 64 Plzeň 

KP v rapidu mládeže 01. 04. 2023 Klatovy 

KP v online šachu 1 30. 11. 2022 KM ŠSPK (online) 

KP v online šachu 2 07. 12. 2022 KM ŠSPK (online) 

KP v online šachu 3 14. 12. 2022 KM ŠSPK (online) 

KP v online šachu 4 21. 12. 2022 KM ŠSPK (online) 

Velká cena Plzeňského kraje 1 08. 10. 2022 ŠK 64 Plzeň 

Velká cena Plzeňského kraje 2 26. 11. 2022 Dvorec 

Velká cena Plzeňského kraje 3 04. 02. 2023 Tachov 

Velká cena Plzeňského kraje 4 04. 03. 2023 xxx 

Turnaj začínajících šachistů 1 05. 11. 2022 Líně 

Turnaj začínajících šachistů 2 14. 01. 2023 Klatovy 

Turnaj začínajících šachistů 3 11. 02. 2023 Kaznějov 

Turnaj začínajících šachistů 4 11. 03. 2023 Letná 

OP škol PM+PJ+RO „do konce února“ xxx 

OP škol PS „do konce února“ Kaznějov 

OP škol Klatovy „do konce února“ Klatovy 

OP škol Tachov „do konce února“ Tachov 

OP škol Domažlice „do konce února“ Domažlice 

KP škol 24. 03. 2023 ŠK 64 Plzeň 

KTCM ABC 3 04. 09. 2022 Klatovy (Hojsova Stráž) 

KTCM ABC 4 15. 10. 2022 ŠK 64 Plzeň 

KTCM ABC 5 03. 12. 2022 Klatovy 

KTCM přípravka 3 04. 09. 2022 Klatovy 

KTCM přípravka 4 12. 11. 2022 Letná 

KTCM přípravka 5 03. 12. 2022 Klatovy 

KTCM junioři 3 17. 09. 2022 KM ŠSPK (online) 

KTCM junioři 4 05. 11. 2022 KM ŠSPK (online) 

KTCM junioři 5 10. 12. 2022 KM ŠSPK (online) 

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

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

Mezinárodní víkend 16. 12. 2022 – 18. 12. 2022 KM ŠSPK (online) 

(Tábory) červenec, srpen Líně, ŠK 64 Plzeň, (…) 

  



Výsledky hlasování 

1. Výběr varianty (schématu) seriálu Velká cena Plzeňského kraje: 

systém „Ampér“ pro tuto variantu se vyslovil 1 člen KM ŠSPK, 

systém „zavřené turnaje“ pro tuto variantu se vyslovilo 6 členů KM ŠSPK. 

Vybrána byla varianta počítající se systémem zavřených turnajů. 
 

2. KM ŠSPK schvaluje dokument Obecná pravidla pro soutěže řízené KM ŠSPK (bez 

systému Velké ceny – bude hlasováno zvlášť) platný pro sezónu 2022/2023. 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0. 

Usnesení bylo přijato.  
 

3. KM ŠSPK vyhodnocuje konkurzy následujícím způsobem (viz příloha výše). 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

KM ŠSPK následně (po odhlasování těchto tří stanovisek) stanovila po e-mailové 

korespondenci přesná pravidla Velké ceny Plzeňského kraje. Tato pravidla byla 

zakomponována do zmíněného dokumentu Obecná pravidla pro soutěže řízené KM ŠSPK, jež 

je platný pro sezónu 2022/2023. 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 

 


