
Zápis ze schůze KM KŠSKV dne 24.06.2022 

místo:  Moskevská 913/34, Karlovy Vary 

čas: 16:40 – 18:15 

přítomni:  Miloš Hüttner (předseda), Věra Lorencová, Lenka Kůsová, Marcel Vlasák, 

Martin Klepal 

 

Shrnutí rozhodnutí perrolam (červen 2021 – červen 2022) 

- KM odsouhlasila úpravu pravidel pro sestavení talentované listiny mládeže na rok 2022 

následovně: 

• Pro zařazení na B-listinu stačí 60% splnění běžného bodového limitu. 

- KM schválila listinu talentové mládeže KŠSKV pro rok 2022: 

• A-listina: Grosser Filip, Kůsová Nikola, Romanko Diana, Zrůst Lukáš,  

• B-listina: Červinka Vojtěch, Mikoláš Petr, Očenášek Jan, Šedá Michaela, Tegda 

Vojtěch 

Shrnutí práce předsedy KM (červen 2021 – červen 2022) 

• Běžná činnost (POK 2021, hlášení postupů, rozpočet KM, články na webu, apod.) 

• Účast na VV KŠSKV – status KM (schválen v upravené formě) 

• Konference KŠSKV – návrh rozpočtu, ZZ předsedy, záskok M.Vlasák 

• Rozšířená schůze KM – záskok L. Kůsová 

1) Čerpání rozpočtu KM 2022 

M. Hüttner informoval o schváleném rozpočtu z konference pro komisi mládeže ve výši:  

• 22000 Kč (soutěže mládeže)  

• 6000 Kč (administrativa)  

• 3000 Kč (školení trenérů – z projektu Šachy do škol, možná i větší podpora) 

• 10000 Kč (malé kroužky). 

Platby za poháry a medaile z krajských přeborů za Q1+Q2/2022 již byly proplaceny. Avízo pro 

proplacení dotace pro kluby, které pořádaly KP mládeže v Q1+Q2/2022, bude hospodáři 

KŠSKV odesláno po kontrole zápočtů turnajů na LOK nejpozději do 30.6.2022 (úkol 

M.Hüttner). Platby by měly přijít na účet klubů během července. 

2) Olympiáda dětí mládeže 2023 

L. Kůsová podala info k ODM 2023 a seznámila KM s neoficiálními propozicemi. Na kraji 

mají plné ruce práce s přípravou na aktuální letní ODM, proto lze další instrukce očekávat až 



po skončení olympiády. Nutné bude podat přihlášku do dotačního titulu na podporu sportovců 

a přípravy dětí na olympiádu (úkol pro L. Kůsovou). Očekávaný termín (nutno ověřit) pro 

podaní přihlášek je 1.9.-8.9. 

KM mládeže schválila, že výběr reprezentantů bude probíhat na základě kvalifikačního turnaje. 

Vítěz kvalifikačního turnaje v každé kategorii bude mít právo reprezentovat kraj na ODM 2023. 

KM dále schválila nominační kritéria pro účast dětí kvalifikačních turnajích. Týká se dětí 

s trvalou adresou na území karlovarského kraje. Kritéria byla schválena ve znění: 

Chlapci s ročníky 2007 a ml.: nejlepší čtyři hráči s rapid LOK k 1.9.2022 si zahrají 

kvalifikační turnaj o postup na ODM 2022 

Chlapci s ročníky 2009 a ml.: nejlepší čtyři hráči s rapid LOK k 1.9.2022 si zahrají 

kvalifikační turnaj o postup na ODM 2022 

Chlapci s ročníky 2011 a ml.: nejlepší čtyři hráči s rapid LOK k 1.9.2022 si zahrají 

kvalifikační turnaj o postup na ODM 2022 

Dívky s ročníky 2007 a ml.: nejlepší čtyři dívky s rapid LOK k 1.9.2022 si zahrají 

kvalifikační turnaj o postup na ODM 2022 

Rapid elo má přednost před nasazovacím elem výkonnostní třídy. Turnaje budou hrány 

dvoukolově během jednoho dne tempem 20 minut + 10s/tah. Pořadatel turnaje bude KM určen 

během července (M. Hüttner osloví členy KM ohledně výběru pořadatele). Termín turnaje byl 

KM stanoven na 17. nebo 18.9.2022. 

3) Krajské tréninkové centrum mládeže 2022 

V. Lorencová podala info k projektu KTCM 2022 včetně informace, že pokyn pro vystavení 

první zálohové faktury byl odeslán hospodáři KŠSKV. Dohody za odměny z prvních akcí roku 

2022 má V. Lorencová připravené, ale od VV chybí odpověď, přitom některé dohody mají 

splatnost na konci měsíce (M. Hüttner vznese dotaz na předsedu KŠSKV). 

Úvodní zpráva KTCM včetně rozdělení dětí a dotací je na webu KŠSKV.  

Víkendové soustředění je plánováno na podzim, jednodenní na konec roku. 

4) Sportovní kalendář mládeže KŠSKV 2022/23 

KM schválila sportovní kalendář mládeže KŠSKV 2022/23, který je součástí samostatné 

přílohy.  

Jako pořadatel třetího kvalifikačního turnaje bude osloven ŠK Valdštejn Cheb, nutnou 

podmínkou bude dostatečně velký hrací sál (ideálně školní jídelna), případným náhradníkem 

bude Šachový klub Karlovy Vary.  

U nemistrovských krajských turnajů mládeže (čtyřlístek, podzimní turnaj, vánoční turnaj) si 

termín určí sami pořadatelé. 



 

5) Podpora oddílů a kroužků 2022 

M. Hüttner podal info o letošním průběhu projektu „podpory oddílů a kroužků“. Podmínky 

zůstaly stejné, jako před covidovou dobou. Rapid turnaje kraje, které byly do 30.6. odehrány, 

budou M. Hüttnerem nahlášeny na ŠSČR. Další turnaje po 1.7. je nutné předem nahlásit 

M. Hüttnerovi, který je pak nahlásí na ŠSČR. 

6) Podpora oddílů a kroužků 2022 - kraj 

KM se rozhodla i letos vypsat projekt „Podpora oddílů a kroužků – kraj“ s alokací 10 000 Kč. 

Vedoucím projektu byla určena V. Lorencová.  

Podmínky by měly zůstat stejné, jako před covidovou dobou. Podmínky pro kluby se nebudou 

zjednodušovat, ale KM se zaměří na osvětu mezi kluby, kterých se může účast v projektu 

potenciálně týkat. 

Kluby, které by mohly mít (např. při zaregistrování člena) nárok na svazovou dotaci, nemohou 

mít nárok na krajskou dotaci. 

7) Listina mládeže KŠSKV – nová pravidla 

Byly projednávány některé změny pravidel bodovací tabulky. Návrh na změnu implementace 

rapid ela a zrušení odměny za uhranou VT nebyly odsouhlaseny. Návrh na změnu bodování pro 

MČR D10-16 byl nakonec odložen. Návrh na započítání lepší hodnoty ela z národního ratingu 

a FIDE ratingu byl odsouhlasen. M. Hüttner implementuje do pravidel bodovací tabulky. 

8) Diskuze 

KM pogratulovala V. Lorencové k získání ocenění KŠSKV za organizování on-line činnosti 

mládeže během covidové doby. 

V. Lorencové informovala o stížnostech některých dětí/rodičů na délku trvání krajských 

turnajů. KM vzala tuto informaci na vědomí, zatím v tomto ohledu nebudou podnikány žádné 

kroky, ani se zatím nekloní ke zkrácení tempa nebo ke zmenšení počtu kol, ale pokud by se 

problém začal více objevovat, bude nutné se tím zabývat.  

 

Úkoly: 

M. Hüttner: 

1) Po kontrole zápočtů turnajů na LOK poslat avízo hospodáři KŠSKV pro proplacení dotací 

pro kluby, které pořádaly KP mládeže v Q1+Q2/2022. Do 30.6.2022. 

2) Oslovit členy KM ohledně výběru pořadatele krajské kvalifikace ODM 2023. Do 30.6.2022. 

3) Vznést dotaz na předsedu KŠSKV ohledně smluv KTCM. Do 26.6.2022. 



4) Nahlásit do POK 2022 krajské rapid turnaje. Do 30.6.2022. 

5) Implementace pravidla o lepším ratingu do bodovací tabulky listiny mládeže. Do 30.7.2022. 

L. Kůsová: 

1) Podání přihlášky do dotačního titulu Karlovarského kraje na podporu sportovců a přípravy 

dětí na olympiádu. Do 8.9.2022 (očekávaný termín, nutno zkontrolovat). 

V. Lorencová: 

1) Předložit KM návrh projektu „Podpora oddílů a kroužků – kraj“. Do 31.7.2022. 

 

Zapsal: Miloš Hüttner. 


