
Mimořádná schůze Řídicí komise SKŠ 

 

Praha 6. 3. 2010 
 

Dne 6. 3. 2010 se v restauraci „U Peronu“ v Praze uskutečnila mimořádná schůze Řídicí komise 

SKŠ v ČR, které se zúčastnili členové ŘK pánové Glembek, Mrkvička, Nývlt, Sochor, Sýkora a 

Židů (omluven: Buchníček). 

 

Přijaty byly následující závěry a usnesení: 

 vedoucí STÚ připraví na řádnou dubnovou schůzi návrh na udělování divokých karet do 

cyklů MS a hrazení startovného na základě výsledků z domácích soutěží, 

 na základě vyjasnění příspěvku ze strany ŠSČR připraví ekonom SKŠ na řádnou dubnovou 

schůzi návrh rozpočtu SKŠ na rok 2010, 

 ŘK rozhodla, že v SKŠ bude v roce 2010 proveden plošný přechod na ELO ICCF se 

současným zrušením národních ratingů, 

 v souvislosti s plošným přechodem na ELO ICCF bylo rozhodnuto připravit na dubnovou 

schůzi ŘK návrhy nových Pravidel SKŠ pro hru klasickou poštou, Pravidel SKŠ pro hru na 

webserveru, nového Soutěžního řádu SKŠ a nového dokumentu Turnajová a (ratingová) 

klasifikační pravidla SKŠ, který nahradí stávající Klasifikační řád, 

 ŘK rozhodla, že ke dni plošného přechodu na ELO ICCF budou zrušeny všechny 

výkonnostní třídy dosud udělované v SKŠ; rovněž rozhodla nadále neudělovat titul „Mistr 

šachu“, dosavadním držitelům tohoto titulu však titul zůstane zachován, 

 ŘK rozhodla, že s platností od 1. 7. 2010 bude v níže vyjmenovaných případech 

s podmínkou schválení ŘK udělován čestný titul „Mistr korespondenčního šachu“ těm 

hráčům – členům SKŠ, kteří získají v turnajích ICCF titul GM, LGM nebo SIM, titul 

přeborníka České republiky jednotlivců v korespondenčním šachu nebo zvítězí v domácím 

turnaji (skupině) s průměrným ELO ICCF vyšším než 2350; držitelé titulu „Mistr šachu“, 

kteří splní podmínky pro udělení čestného titulu „Mistr korespondenčního šachu“, budou 

nadále používat pouze titul „Mistr korespondenčního šachu“, 

 ŘK rozhodla s platností od 6. 3. 2010 ukončit starty všech turnajů SKŠ hraných 

elektronickou poštou; dosud odstartované a neukončené turnaje budou dohrány podle 

platných pravidel a Soutěžního řádu, 

 v návaznosti na informaci předsedy ŘK o žádosti vedoucího mezinárodního úseku P. 

Buchníčka o uvolnění z pracovních a rodinných důvodů z funkce vedoucího mezinárodního 

úseku a z ŘK SKŠ přijala ŘK následující usnesení v personální oblasti: 

- odvolala s platností od 15. 3. 2010 P. Buchníčka z funkce vedoucího mezinárodního 

úseku a uvolnila jej z ŘK SKŠ, 

- odvolala s platností od 15. 3. 2010 J. Mrkvičku z funkce sekretáře SKŠ a jmenovala jej 

vedoucím mezinárodního úseku a delegátem ICCF za Českou republiku, 

- odvolala s platností od 15. 3. 2010 P. Boukala z funkce člena KRK SKŠ a ke stejnému 

datu jej kooptovala do ŘK SKŠ a jmenovala sekretářem SKŠ. 

 

 

Ing. Josef Mrkvička, sekretář SKŠ v ČR 

 

 


