Zápis ze schůze komise mládeže ŠSOK
29. 8. 2020, Olomouc

Členové KM: Martin Malenovský, Richard Biolek, Marek Růžička, Jiří Čala

Plán pro sezónu 2020/2021:

1) Projekt podpory šachových kroužků (ŠSČR)
-

projekt pokračuje ve stejné podobě jako v minulém roce;
k administraci projektu bude koncem září zveřejněn informační článek na stránkách
SSOK (M. Malenovský);
dle informací z republikové konference se od ŠSČR očekává nižší částka vyhrazená na
tento projekt oproti minulé sezóně.

2) Projekt Šachy do škol
-

administraci projektu nadále zajišťuje M. Malenovský;
letošní ročník komplikuje skutečnost, že některé školy na základě doporučení MŠMT
nebudou otevírat žádné zájmové kroužky.

3) Organizace Grand Prix Olomouckého kraje (2020/2021)
-

připravují se podmínky pro pořadatele, bude vypsán konkurz (zajišťuje M. Růžička);
při prvním letošním podniku GP (Jeseník) budou na začátku předány poháry a medaile
výhercům loňského ročníku (první tři místa v každé kategorii), který byl předčasně
ukončen (zajistí M. Růžička).

4) KP mládeže v rapidu
-

KM ŠSOK rozhodla zachovat stávající podobu s jedním postupovým turnajem
odděleným od série GP;
bude vypsán konkurz na pořadatele (zajistí M. Malenovský).

5) KP družstev mladších žáků
-

turnaj proběhne v dosavadní podobě (5členná družstva s možností 1 hosta);
bude vypsán konkurz na pořadatele (zajistí M. Malenovský).

6) KP družstev starších žáků
-

turnaj proběhne v dosavadní podobě (5členná družstva s možností 1 hosta, vážné
tempo, 5 kol rozložených do dvou dnů);

-

bude vypsán konkurz na pořadatele (zajistí M. Malenovský).

7) KP mládeže jednotlivců do 16 let (vážné tempo)
-

bude vypsán konkurz na pořadatele (zajistí M. Malenovský).

8) Okresní přebory družstev škol + krajský přebor
-

MŠMT doporučilo nepořádat žádné meziškolní soutěže v 1. pololetí školního roku
2020/2021;
oficiální rozhodnutí ze strany ŠSČR zatím nepadlo, ale přebory škol pravděpodobně
neproběhnou; v případě příznivé epidemické situace lze uvažovat o realizaci okresního
a krajského přeboru škol v jarních měsících.

9) Krajské tréninkové centrum
-

zajišťuje R. Biolek st.;
v uplynulém období bylo realizováno několik prezenčních i on-line soustředění; další
se plánují.

10) Podpora talentované mládeže (Krajská listina talentů, motivační prémie na MČR
mládeže)
-

-

v průběhu roku 2020 již vybraní hráči zařazení na KLT čerpali slevy s tímto spojené
(slevy na tábory, KP mládeže ve vážném tempu zdarma, apod.);
pro příští rok 2021 bude pravděpodobně třeba upravit (zmírnit) kritéria pro zařazení na
KLT 2021 z důvodu zrušení některých turnajů, a tudíž obtížné možnosti odehrát
požadovaný počet partií vážným tempem;
vyplácení motivačních prémií za výsledky hráčů našeho kraje na MČR mládeže ve
vážném tempu se osvědčilo; v případě příznivé finanční situace krajského rozpočtu
doporučujeme tuto položku zachovat.

11) Tabulka úspěšnosti oddílů
-

KM ŠSOK schválila kritéria Tabulky úspěšnosti oddílů pracujících s mládeží za
uplynulou sezónu (bez výraznějších změn oproti předchozí sezóně);
KM ŠSOK předloží VV ŠSOK žádost o navýšení prostředků na Tabulku úspěšnosti
(úspora předpokládaných nákladů na mládež z důvodu nerealizace některých akcí);
vyhodnocení Tabulky úspěšnosti zajišťuje J. Čala ve spolupráci s předsedou KM
ŠSOK.

12) Nominace na Polofinále MČR juniorů a dorostenců + MČR juniorek
-

probíhá oslovení hráčů a hráček na základě výsledků KP;
případná neobsazená místa budou nabídnuta volně k obsazení článkem na stránkách
SSOK (zajistí M. Malenovský).

13) Vedoucí výpravy na MMaS 2020

-

KM ŠSOK navrhuje jako vedoucího krajské výpravy na MMaS Richarda Biolka ml.

14) Kontrola plnění podmínek ze strany pořadatelů u akcí dotovaných krajským svazem
(zápočty na elo, vyplácení dotací)
-

v uplynulé sezóně někteří pořadatelé GP a přeborů škol nenahlásili výsledky na
zápočet na rapid elo ČR;
hlášení výsledků na rapid elo bude v této sezóně důsledně kontrolováno (zajistí M.
Malenovský), bez splnění této podmínky nebude vyplacena krajská dotace pořadateli;
vyplacení krajské dotace pořadatelům mládežnických turnajů podléhá souhlasu
předsedy KM ŠSOK.

Úkoly pro příští schůzi KM ŠSOK:
-

nachystat návrh rozpočtu na mládež pro rok 2021 (M. Malenovský);
připravit návrh finanční podpory jednorázových tréninkových akcí pořádaných pro
mládež v našem kraji (např. víkendová soustředění otevřená pro hráče z různých
oddílů) (M. Malenovský).

Zapsal: Martin Malenovský

