
8. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: úterý 27. 9. 2022 od 20:00 

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

nepřítomní: Štaif 

hosté: Mareška  

přílohy: program 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Seriál turnajů mládeže Velká cena 2022/2023 

4) KTCM (poplatky, účastníci aj.) 

5) Dotace 

6) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

7) Diskuse 

8) Závěr 

Zápis 

Středobodem schůze byla Velká cena Plzeňského kraje. Program byl schválen a mohlo se tak 

přejít k bodu tři. Po rozsáhlé diskusi bylo tempo Velké ceny v zavřených turnajích stanoveno 

na 40 min + 5 s/tah, aby se zamezilo nekontrolovatelnému prodlužování partií při bonusu 30 

vteřin. Partie tak budou započítávány do rapid ELA. Členové se rovněž vyjádřili k propozicím a 

drobné úpravy do nich byly zahrnuty. Změny se rovněž promítly do Obecného rozpisu. 

EDIT: Turnaj byl odehrán, po konzultaci v turnaji C nehrál žádný mladší žák, protože dva 

nejlepší mladší odmítli z důvodu nižší výkonnosti; turnaj C tak doplnil nejsilnější hráč z openu. 

Drobné korekce obecných pravidel (například týkající se náhradníků za postupující) probereme 

na příští schůzi. 

Dále Martin Kopřiva informoval o jediném došlém návrhu na seriál s pracovním názvem Turnaj 

začínajících šachistů. S novým názvem (Turnaj šachových nadějí) přišel pan Křivka a členové 

KM ŠSPK s tímto názvem souhlasili. Martin Kopřiva se omluvil, že nestihl připravit navržení 



poplatků pro účastníky KTCM. Nicméně se účastníci shodli, že bude podobné jako vloni, Martin 

Kopřiva připraví návrh. 

Daniel Nový informoval o stavu dotačních žádostí, nyní bude řada především na jejich 

vyúčtování. K tomuto se sejdeme v užším kruhu (Kopřiva, Nový, Štaif) v dohledné době. 

Podrobnosti na příští schůzi KM ŠSPK. Podávání žádostí o dotaci prostřednictvím OŠMT MMP 

na rok 2023 bude probíhat elektronicky v době od 1. října do 15. listopadu 2022. Zdeněk 

Bartoníček informoval o projektu POK s tím, že přehledy musejí oddíly zaslat do 14. 10. 2022. 

Dále informoval, že má podklady připraveny již pro cca polovinu oddílů a že v nejbližší době 

bude oddíly informovat. (EDIT: Tak se také stalo dne 3. 10. 2022). 

Na závěr Martin Kopřiva zmínil schůzi republikového vedení ŠSČR s krajskými svazy. Této akce 

se účastnil předseda ŠSPK Bohumír Sunek a předseda KM ŠSPK Martin Kopřiva. Za Trenérskou 

komisi ŠSČR byl přítomen i Petr Neuman. Martin Kopřiva zdůraznil jen „pokyn“, že projekt 

KTCM by se měl dodržovat. Zároveň ale upozornil, že v případě Plzeňského kraje, byl projekt 

dodržován. Šlo spíše o případy, kdy se peníze například přelily na podporu kroužků v kraji. 

 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 

 


