
Zipis č. 1
Z on-l i rle .i eclniirrí i,,,korrnél. cl

zcdne31.1.2021
vÝboru Jihočeského šachor,ého svtlzLl

l JiltLl1-1l l, otlátrí :

Způsob .jeclrrárrí:
učastrlíci:
()t-tllr.tven:

31 l. ]021
V icleokonlerenč:tl ě ( ZOOM)
Sýkora. Flej cla, Durclran. Davicl

Prrlgratlt: 1. Rozhoclriutí o zrr"tšetlí ciivizrrích sorrtěži

2. .Illlenor,árrí předsed1 1(N'l

3. Pří1llava korlf'erence jčŠS
.l. Noniinace delegátťr na koníěrence ŠSČR
5. Rťrzné

Ziit,§_z tnoxÁxi,

.\d l)\'sortlacltt s itstlesenílll č. l) z.]ednání VV JŠS ze dne

zt,ttšctli ciir izních soLrtěží t,clční1,,r,l )O20l20)1 bez rl/tl"iracl1,.

1. 1 2.2020 VV projeclrla1 a.jednoml"slně scillirli}

i\cl 2) Z ciirr,oclu snlutné uclálosti -,ťLrtrrtí stár,a.jícího člena VV a přeclsec1l'konrise nládeŽe.laroslava

Oclchrlala - řešil yV rláliradu na postt_t přeclsedl,KM. který bv vedl l,oniisi clo řáclr-ré prezetlČtlí lttltllclcIrec.i\\
,lato.je;lro 

letošrTíroli plánovaná.jirlto volebr'í. ť]lenoré VV se shodli.jaltil prrníhtl clslovit stárlrjlcihtl Člcllir

ltcltllise Jiříiro l IirvIíčkir. lttelj s l-lcltllinací st,lltlrlasí.

.,rcl ]t \/ sol_ttislosti se sr,olátlítrl ltorrl-ererrcc,.TŠS s použitínl orr-line forrrry't-ia čtvrtek 25.2,2()21 odsotrhllLsii \ \'

1lřcc1ložcrlr rralrh.jedrracílio řáclr,r korrl-erellce. I(oní'ererrce se bude říditiiž oznámeným pt'oglametrr. Nit

1,otlí'erenci brtcicru řešerrl,pollze záklaclní bodl,. jako zpráv.v o činrrosti. 1rospoclai'ení a rozPoČet na rolt 2021

rčctrlč statlolellí členskýclr příspěr,kťr. I(onl'eretlce clále potl,rdílz,s,oli clelegátl'na kotlferellci SSCR" ]itcrá ilLrcjc

tor,něž pclřáciárla ot1-1ine tbrt-t-tott. a to l, sobotu 21.22021. Jakrllile tcl situace clovolÍ" brtcie sr olánl PrezcllČtlí
rolebr-rí liotrl-eretrce. lla které bttde plol,eclerra volba přeciscci1,^IŠS. e lenii VV a revizrrí kornise.lŠS,

.\tj -l) \' sllr.tr islosti s koriár.ím kont-erence ŠSČn je tlutno clelegovat zástupce z řad JŠS llal tLtttl kolltěrcrlci. I)]c

1ložatlalkit ŠSť'tt je nlttt,ttl clelc.gát1, tralrlásit do 11,2..Ielikož konlěrctlce JSS proběht'e jeri clva drlv přcci

iitlt,tlitlítll ltilltt'erctlcr: šSČn. schvtilil Y! předběžntllt t-lcltninaci na koní-ererrci ŠSČn" která bude sclčlcrla \/\"

SSť'R, Dctlnilir ní 1lcltr,,rzení clelegirtLr proběhrlc až tra liotlf-erenci .IŠS.

l\cl _5)1{irzlré Čler-roi,é V\l drsitutorali Llrt,zlltrst 1ltriitiiittlt ttlet-tloriálu Jiiroslala Ocielrriala. Přcclsccla S ll'. b1l

port\řet-i ťrko}crll probrat tlltt] nložllt]st s táborsk,i.,nli oddíl1,. Snahor-r by, Irlělo bjt Lrspořácliitlí tohoto Itlctltilrililit

v liLaji.ještě r, letošrrínr roce. pclkud to situace clo1,o1í.

l,isil,-,setlí:
8/2l; \,\' .lŠS rozlioclr_rje zlLršit dil,izrlí solltěže ročníkr-r 2()2O12021 bez nálrrad.v. FinarrČni 1'.ypoŤádárlí prclběhrle

pozdč,ji l zál,isltlsti tllt požaclor"ané r,Ýši poplatltů zir zápočet nir E1o (C]R+ FIDE).
}llasor /lní: 4 pro. 0 ploti. 0 se zdrž,el.

9/21: \'\' .}ŠS jnrerlrrje přeclseciour KN{ dosavadrlího čler-ia této kor-t,iise Jir'ího Har,lÍčka. ,r
|]lastlr,átlí: -l pro. 0 ploti. 0 se zclržel.

l0l27l \/V JŠS schvalrr.ie pi,edlclžerry,návdlieclrracího řáclur konltrence konatré tin-lir-re dne 2_5.2.202l

i llastlr árrí: 4 pro. 0 proti. 0 se zdrže1.

1l11"1: \'\' J ŠS tltlt,tlitlu je plo lior-rl'e rcnci ŠS('tt s ltotllrtlít-tl

Fl ar i íč eit. r-rtihracln ic i L)urclratl. ř] arto š.

1llasor ání: -l pro. 0 1lroti. 0 se zdržel.

otl-1itle dnc 27.].2021 tl to cielegít1 : S j ltclra" Ili: jtlli-

Jlhočeský šoóovti woz
Skr.frcrského 14 O
3J0 0l České Budějovice
l(: 7l l 89 033

Zapsal I-. Sýliora o-rnoil: w jcsoch@seznom,cz


