Zápis ze schůze KM PŠS 06/2016
Datum: 21.6.2016
Čas: 19:00 – 20:30
Místo: Klubovna ŠK Vyšehrad, Rašínovo nábřeží 24, Praha 2
Přítomni: Vojtěch Rut (předseda KM PŠS), Pavel Kopta (člen KM PŠS), Jakub Čmiko (člen KM
PŠS) a Lukáš Černoušek (člen KM PŠS)
Omluven: Lukáš Vlasák (člen KM PŠS)

Kontrola plnění úkolů
Úkol 1: Vypracováním statutu a jednacího řádu PŠS byl pověřen Lukáš Vlasák do 13.2.2016
Kontrola: SPLNĚNO
Úkol 2: Vojtěch Rut vytvoří adresář kontaktů vedoucích pražských klubů pracujících s
mládeží. Na ten zašle první zprávu o činnosti a plánech KM PŠS. Taktéž tento adresář
poskytne Robertu Kubíčkovi. Do 13.2.2016.
Kontrola: SPLNĚNO
Úkol 3: Vojtěch Rut vyjasní s KM ŠSČR vzájemnou komunikaci. Zároveň vyzjistí počty
postupujích na MČ. Do 13.2.2016
Kontrola: SPLNĚNO
Úkol 4: Jakub Čmiko připraví konkurz který vybere pořadatele Přeboru Prahy družstev
mladších žáků, Přeboru Prahy družstev starších žáků a Finále Přeboru Prahy jednotlivců
H18 a H20. Do 15.2.2016.
Kontrola: SPLNĚNO
Úkol 5: Lukáš Vlasák vyhotoví termínový kalendář na školní rok 2016/2017. Do 1.6.2016.
Kontrola: SPLNĚNO
Úkol 6: Nákupem cen na turnaje byl pověřen Vojtěch Rut.
Kontrola: Řešeno společně s předsedou a hospodářem PŠS.
Úkol 7: Pavel Kopta byl pověřen vyzvednutím tiskárny a cen na turnaje od Josefa Nového.
Kontrola: Ceny Pavel Kopta vyzvednul, tiskárnu se nepodařilo od pana Nového získat.

Změny v soutěžích pořádaných KM PŠS na školní rok 2016/2017
•
•

•
•
•
•

S výjimkou Přeboru Prahy družstev starších žáků bude na všechny soutěže vypsán konkurz.
Přebor Prahy družstev starších žáků bude řízen přímo KM PŠS – pověřená osoba Vojtěch
Rut.
Pořadatel Přeboru Prahy jednotlivců v kategoriích HD10 – HD20 bude vybrán konkurzem.
Požadavky KM PŠS zůstavají podobné jako v minulém roce, jen dojde k sjednocení časů u
všech kol. Po delší diskusi se došlo ke shodě, že současný model tohoto turnaje se jeví jako
nejvhodnější.
Nový turnaj – Finále Přeboru Prahy jednotlivců v kategoriích HD16 – HD20 – byl
zhodnocen jako krok správným směrem. Příští rok systém bude podobný, jen dojde k
prodloužení turnaje a zvýšení počtu účastníků (detaily v konkurzu).
Na Přebor Prahy mladších žáků bude vypsán konkurz, krom kvalitativního zlepšení (ve
které doufáme u všech turnajů) nebude KM PŠS dělat žádné změny.
U Přeboru Prahy školních družstev se bude snažit KM PŠS pomoci pořadateli s co nejvyšší
kvalitou turnaje, jelikož je tento turnaj vnímán jako hlavní propagační akce KM PŠS. V
konkurzu budou definovány kvalitativní požadavky.
V návaznosti na mnoho stížností se KM PŠS v turnaji Přebor Prahy jednotlivců v rapid
šachu v kategoriích HD10 – HD14 rozhodla vrátit k předchozímu modelu a udělat z turnaje
jednodenní turnaj. Sérii pěti turnajů neodpovídá významu turnaje a zabírá nadějným a

•
•

•
•
•

•
•

ambiciozním mladým šachistům čas se věnovat vhodnějším turnajům.
Na Přebor Prahy juniorů v bleskovém šachu bude též vypsán konkurz ale zůstane bez
systémových změn.
Největší změnou bude Přebor Prahy družstev starších žáků. Postupující soutěž je 1.liga
mládeže, která umožnuje mládežníkům hrát jednak partie delším tempem, druhak v průběhu
roku reprezentovat svůj oddíl proti ostatním oddílům. Věříme že v Praze je v současnosti
mnoho mládežníků, kteří by tento systém ocenili, nicméně nemohou se probojovat do 1.ligy.
Proto bude tato soutěž organizována formou ligové soutěže. Podrobnosti v rozpisu soutěže.
Úkol 8: Vojtěch Rut zašle kostru výběrových řízení Pavlovi Koptovi a Jakubovi Čmikovi
Úkol 9: Pavel Kopta zpracuje výběrové řízení pro Přebor Prahy jednotlivců HD10 – HD20 a
Finále Přeboru Prahy juniorů.
Úkol 10: Jakub Čmiko zpracuje výběrové řízení pro Přebor Prahy družstev mladších žáků,
Přebor Prahy jednotlivců v rapid šachu v kategoriích HD10 – HD14 a Přebor Prahy juniorů
v bleskovém šachu.
Úkol 11: Vojtěch Rut zpracuje výběrové řízení pro Přebor Prahy školních družstev.
Úkol 12: Vojtěch Rut zpracuje rozpis soutěže Přebor Prahy družstev starších žáků.

Různé
•
•
•

Vojtěch Rut informoval KM PŠS o dění ve VV PŠS, projektu Šachy do Škol a TMK PŠS.
Byla diskutována podoba a datum spuštění nového webu.
Byli zmíněny záležitosti které se řešili operativně mezi schůzemi.

Zápis vyhotovil
Vojtěch Rut, předseda KM PŠS

