
Zápis z 62. schůze VV PŠS 
 ze dne 4. 1. 2022 (Zoom) 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, V. Pivoňka, P. Hrbek, J. Kropík 
Hosté: J. Nový 
Omluveni: - 
  

Schůze se konala formou telekonference (Zoom). Byla zahájena v 18:00 a ukončena v 19:50. 
 

Program: 
 
1. Ustanovení složení nových odborných komisí 
2. Soutěž družstev dospělých 
3. Zprávy z komisí 
4. Různé 
 
1. Ustanovení složení nových odborných komisí 
 

− VV projednal změny statutu odborných komisí, a to zařazení TMK jako subkomisi KM 
a snížení přípustného počtu členů komise na 2. 

− Usnesení 62/1: VV schvaluje upravený statut odborných komisí ve znění navrženém 
J. Hruškou, viz příloha. Jednomyslně SCHVÁLENO 

− VV projednal složení nových odborných komisí a schválil složení všech kromě komise 
rozhodčích, kde bude o víkendu upřesněno s P. Hásem. 

− Usnesení 62/2: VV schvaluje složení odborných komisí, a to následovně:  
o STK: Kropík, Kovář, Čmiko 
o KM: Hrbek, Kopta, Pivoňka, Berezjuk (TMK), Tůma (TMK)  
o KD: Hruška, Kovář, Wadura 
o KMK: Hruška, Pivoňka 

Jednomyslně SCHVÁLENO 
 

2. Soutěž družstev dospělých 
 

− VV projednal volbu varianty (ihned zahájit krátkou nebo dlouhou, příp. vyčkat), v jaké 
se budou hrát pražské soutěže družstev a schválil ponechání rozhodnutí v kompetenci 
STK. J. Kropík informoval, že STK je pro to zahájit ihned krátkou variantu. 

− J. Hruška informoval o výkladu ŠSČR platných pravidel pro sportování ve vnitřních 
prostorech, a to povinnost O-N-(T) s tím, že zda se kontroluje, rozhoduje domácí 
družstvo a mělo by informovat hostující družstvo. J. Kovář informoval, že min. 4 
družstva budou mít další omezení. Bylo zopakováno, že obecně platí již dříve 
schválený COVID19 dodatek s tím, že v případě dalších změn se bude PŠS držet 
doporučení ŠSČR zveřejněných na jejich webových stránkách. 

 
3. Zprávy z komisí 

 
− STK: J. Kropík informoval, že od 1.1.2021 FIDE zkrátilo lhůta pro update ratingu z 90 

na 30-denní. Budou se tím pádem muset posílat výsledky na rating a aktualizovat 
FIDE ELO každý měsíc (soutěže družstev i jednotlivců – pouze FIDE soutěže). 

 
 
 



4. Různé 
 

− Pokud bude po odehrání krátké varianty čas, tak STK zorganizuje pro oddíly 
doplňkový program, aby si členové svazu mohli zahrát.   

 
Termín 63. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 4.1.2022:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


