
ZÁPIS ZE SCHŮZE VV ŠSOK  

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 28. 1. 2016  

Přítomni: Richard Biolek, Tomáš Gorba, Alena Navrátilová, Karel Volek, Jaromír Vozák 

1. Delegáti na konferenci ŠSČR 

Delegáty na Konferenci ŠSČR byli zvoleni:  Tomáš Gorba, Karel Volek a Jaroslav Fuksík. 

VV výbor projednal návrh KHŠS delegátům Konference ŠSČR - zrušit omezení možnosti třech 

ligových hráčů na soupiskách - s doporučením jeho podpory. 

2. Konference ŠSOK  

Termín konference je stanoven na úterý 19. 4. 2016 se zahájením v 17,00 hodin. Místo konání 

zajistí předseda. Konference je volební, tzn., že proběhnou volby VV ŠSOK. Kandidovat do VV 

může člen registrovaný v ŠSOK, který plní své povinnosti. Kandidovat je možné jako jednotlivec 

anebo kompletně celý VV.  

Na Konferenci ŠSOK delegují okresní šachové svazy po 3 zástupcích. VV schvaluje vyplacení 

náhrad cestovného pro jedno osobní vozidlo z každého okresu, ve výši 5 Kč za kilometr. Bude 

vyplaceno při prezentaci.  

3. Přidělení pořadatelství krajských přeborů 

Krajský přebor v šachu jednotlivců v praktickém šachu v kategoriích muži, ženy, junioři, 

juniorky, dorostenci a dorostenky - Turnaj přátelství Olomouc 25. - 27. 3. 2016. 

Krajský přebor v rapid šachu v kategoriích muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky 

- Mohelnice 5. 11. 2016. 

Krajský přebor družstev v rapid šachu čtyřčlenných družstev - Skalička 14. 5. 2016. 

Krajský přebor v bleskovém šachu v kategoriích muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci a 

dorostenky – nepřiděleno. 

Krajský přebor družstev v kategorii mladších žáků (r. 2004 a mladší, družstvo 5+1) - Šachová 

škola Prostějov.  

Krajský přebor družstev v kategorii starších žáků (r. 2001 a mladší, družstvo 5) – nepřiděleno.  

4. KCTM a mládež 

R. Biolek uvedl připomínku, určenou pracovníkům s mládeží a rodičům, o platnosti slevy na letní 

šachový tábor pro děti ve výši 500 Kč. Sleva je podmíněna účastí přihlášeného zájemce o tábor 

alespoň na 4 dnech soustředění  KCTM a platí pouze pro hráče registrované v ŠSOK. 

Na Turnaji přátelství, který je schválen jako krajský přebor v praktickém šachu, bude mládeži z 

našeho kraje k dispozici placený trenér pro rozbory partií.  

R. Biolek zpracuje informační článek na web ŠSOK.  

Krajský přebor družstev starších žáků, z něhož je možnost postupu do 1. ligy mladšího dorostu, 

zajistí komise mládeže. 

5. Ostatní 

Alena Navrátilová - předsedkyně okresního šachového svazu Olomouc, zajistí do krajské 

konference ŠSOK splnění podmínek ČUS Olomouc, nutných k obnovení činnosti okresního 

šachového svazu Olomouc. 

Tomáš Gorba informoval o stavu na účtu ŠSOK - jsou vyplaceny všechny schválené platby 

ŠSOK vůči oddílům, které splnily zadané podmínky. 

VV doporučí Konferenci ŠSOK sjednocení krajských příspěvků na výši, shodující se s výší 

příspěvků odváděných ŠSČR. 

 

V Olomouci 28. 1. 2016 

 

Zapsal Jaromír Vozák 


