
Zápis č, 2 ze clne 8, 5. 201 9

Z jednání ykonnélro rlýboru Jihočeského šachovélro svazLl

Datunr korrání:
Místo:
Pi,ítomni:
Omluven:
Hosté:

8.5.2019
Č. BLrděiovice
Sýkora, Durchan. Odelrnal, Hejda

Program: i. I(ontrola úkolů
2, Doplnění VV o fr-rnkci hospodáře
3, KTCM" mládež
1. STK
5. Konf-erence .IŠS

6. Rťlzrré

@
Ac1 1) Všeclrrr_v ťrkoly z přeclclrozílro zasedárrí VV byly splrrěny. Úč.tnictuí vede od r.2019 P. VrkoČorá z Čt]s
č. n1_,de.louice. B,vli osloveni kanclidáti na ttvolněné místo ve VV (vizníže). Návrhy plánu KTCM a konktrrzťt

na akce STK b,vly předloženy ve stanoveném termínu.

Ad 2) Konstatováno, že se closud nepodařilo doplnit VV o nového Člena. Úkol pro VV - kooPtace nového

člerra do VV JŠS na funkci hospodáře .TŠS trvá,

Ad 2) Byly diskutovány otázl<aKTCM - VV bere na vědor'rí dosavadní činnost KTCM a netliá r'ýhracl1' k Práci
tlanažera KTC\,{.
VV clále ciiskutol,al organizaci turna.jů mládeže a doše1 k závěru. že finálové trtrlraje KP nrládeŽe br-rde

l,hodnější poi,ádat v dřívějších termínech. Kr,ěttrové termíny se ukazují být nréně vhodné - ÚrČast je rriŽŠÍ oPloti

očekárrání. KM veznre v ťrvalru při sestavor,,ání termínového kalendář,e na clalší sezónlt.

Ad 3) Byl diskr_rtován stár,ající systém divizních sorrtěží drtržstev. Přes několikeré zrněny' v'posledrrích letech

stále přetrvává nespokojenost některých oddílů se stanovenýrni 1rracími dny a navíc doclrázíkaŽdý rok li.e lto]iz-i

tern-rínů některých akcí. Některým oddílťrm ne úplně vylrovuje nasazení 1. divize proti 1Ů lize a obdobně 2,

cliyize proti 2. lize. Byl diskrrtován návrh zavederrí clvojko1 pro jednotlivé divize. Předseda STK ve sPoluPrírci

s předseclou KM připraví návrh termínového kalendáře zohledňující uvedený návrh.

Ad 4) Byla diskutol,ána otázkatermínu konárrí konference JŠS, ktery zvíce důvodťr seieví jako nevlrodný.

zejména proto, že v záŤí nelze vylrodnotit hospodaření probílrajícího roku, neisou k dispozici účetní závěrka

apocl. VV navrhne na nadcházející konferenci odsouhlasit zrr.ěrru termínu na lednový. Dosavadní losol ací

schůze je vhodné zachovat vzhledem k různým změnám v systémech zejména u2. a 3. divize.

úkoiy:
1. předseda KN,t ctle možností TI{zvážíposllll6n6l6výclr turnajů KP rrrládeže rra dřívější tertlín. Ternrín:

při l,ypsání korrkursů na poi,adatele,

2, Předseda STK ve spolupráci s předsedorr KM připraví nár,rh TK, který bude koncipol'án s dvojkol1"

v divizrrích soutěžíóh. Termín: po zveř,ejnění TI( ŠSČR, nejpozclěii do 15.6.2019.

3. Trr,á úkol pro VV - doplnit VV o nového člerra , hospodáře.

Za termíny plnění jednotlivých úkolťr a usnesení, pokud nejsou přírno dány, je povaŽováno konání daiŠÍ schťrze

VV, která je předběžně plánovárra na červen 2OI9. Je předpokládáno, že naléhavé.Ťo', se řeŠÍ bezodkladně.

".,' ,,'"
Zapsa1, L. Sýkora ,,,': l ./.,_ ,___

ilt,ý


