
Zilpis ě. 2 ze dne 1 0. 0I. 2022

Z jednáni výkonného výboíu Jihočesk

Datumkonání: 10.01 .2022
Formajednání: ZOOM
Přítomni: Sýkora, Durchan, Havlíček, Hejda, David
Omluven:

Program: 1. Soutěže družstev dospělí
2. Ikajské soutěže jednotlivců všech kategorií a druŽstev mládeŽe

3. Příprava konference 2022
4. Různé

zÁpts z npNÁNí:

Ad 1) VV JšS se po diskusi rozhodl neměnit dané podmínky soutěže družstev dosPělých, Pokud nenastanou

vyrazné změny v situaci s covidem 19.

Ad 2) Bylo odsouhlaseno pořadatelství v těchto krajských soutěžích:

Dospělí:
_ KP praktický šach: OPEN Nové Hrady _ srpen 2022 (včetně kat. HD20).
_ Kp Řapid: pisek _ termín bude dopřesněn dle covidu (včetně kat. HD20 a HDl8)
- KP v blesku: v rámci OPEN Nové Hrady (včetně veškeré mládeže)

- KP praktický šach HDl8 - v rámci OPEN QCC CB,
Mládež:

- rP Praktický šach: VŠTE ČB - termín dle TK
- KP rapid: Písek -8.5.2022
- KP v blesku: v rámci OPEN Nové Hrady
- KP dr. ml. žaků: QCC Čg - rc.q.zOzz
_ KP škol: QCC Čg _zz.z.zozz
- KP dr. st. žáků (o postup do ligy): VŠrP ČB - termín dle TK
_ VC m|ádeže: budou vypsany arealízovény v závislosti na postupu covidu.

Ad 3) W rozhodl, že konference JŠS bude konana opět formou videokonference, a to ve ětvrtek t7 .2.2022.

Pozvánka bude zveřejněna do I7.I.2022.

Ad 4) pro účely podaní žádosti o dotaci na kraj bylo roáodnuto o pořádaní Školení rozhodČÍch a trenéru

v tomto roce. Konkrétní termíny apoziéttky vydají v předstihu předsedové STK a KR. PředPoklad konání

podzim 2022.

Zatenníny plnění jednotlivých usnesení, pokud nejsou přímo dany, je povaŽováno konání dalŠÍ schŮze VV. Je

předpokládáno,že naléhavé úkoly se řeší bezodkladně.

Zapsal L. Sýkora
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