
Zápis ze schůze ŘK SKŠ v ČR konané ve dnech 23. – 25. 04. 2010 v Praze 
 

Ve dnech 23. – 25. 4. 2010 se v penzionu Josefína v Praze uskutečnila schůze Řídicí komise 
SKŠ v ČR, které se zúčastnili všichni členové ŘK, tj. pánové Boukal, Glembek, Mrkvička, 
Nývlt, Sochor, Sýkora, Židů a předseda Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR, pan Sedláček. 
 
Přijaty byly následující závěry a usnesení: 
 

 S platností od 1. 7. 2010 udělovat jediný národní titul – „Mistr korespondenčního 
šachu“, a to při splnění následujících podmínek: 
- zisk titulu GM, LGM nebo SIM v turnajích ICCF; 
- zisk titulu přeborníka České republiky jednotlivců v korespondenčním šachu; 
- vítězství v domácím turnaji s průměrným ELO ICCF alespoň 2350. 

 

 Schválila sestavu družstva ČR pro finále 16. Olympiády, hrané klasickou poštou ve 
složení: GM Chytilek Roman, IM Dufek Jiří, GM Vrkoč David, GM Vošahlík Jiří, 
kapitán družstva SIM Mrkvička Josef. 

 

 Schválila následující dokumenty platné od 1. 7. 2010: 
- Pravidla SKŠ v ČR pro hru prostřednictvím webserveru ICCF; 
- Pravidla SKŠ v ČR pro hru klasickou poštou; 
- Ratingová a turnajová pravidla SKŠ v ČR. 

 

 Startovní listiny webserverových turnajů budou i nadále nahrazeny e-mailovou 
informací o zadání turnaje na webserver ICCF s možností ihned zahájit hru. 

 Na web SKŠ nebudou zadávány tabulky nových webserverových turnajů, toto bude 
nahrazeno přímými odkazy na webserver ICCF. 

 Na startovních listinách poštovních turnajů budou uváděna upozornění týkající se 
změn dovolených a vystoupení z turnaje. 

 ŘK zamítla návrh vedoucího STÚ na zrušení plateb startovného hráči nad 80 let. 

 ŘK schválila zachování stávajícího systému přidělování divokých karet. 

 ŘK vzala na vědomí zprávu vedoucího MÚ o výsledcích českých hráčů v 
mezinárodních soutěžích ICCF. 

 ŘK vzala na vědomí informaci vedoucího MÚ o možnosti společných turnajů se 
slovenskými korespondenčními šachisty. 

 ŘK pověřila zadáváním tuzemských turnajů (skupin) na webserver ICCF pana Židů, 
v případě potřeby vypomohou pánové Buchníček a Mrkvička (týká se zejména skupin 
s mezinárodní účastí). 

 ŘK vzala na vědomí zprávu o hospodaření SKŠ za 1. čtvrtletí 2010. 

 V souvislosti s neočekávanou změnou výše dotace od ŠSČR se ŘK usnesla, že je 
nutné přepracovat návrh rozpočtu SKŠ v ČR na rok 2010. 

 ŘK zrušila odměňování rozhodčích webserverových turnajů. 

 ŘK vzala na vědomí informaci předsedy KRK SKŠ o uskutečněné kooptaci Kamila 
Stalmacha do KRK SKŠ (na uvolněné místo po Petru Boukalovi). 

 
Vzhledem k výpadkům prostředků poskytovaných ČSTV společností SAZKA, a. s., se ŘK 
zabývala nutností zabezpečit ekonomickou soběstačnost SKŠ v dalších letech vlastními 
prostředky.  
 
Příští schůze ŘK SKŠ byla stanovena na 22. – 25. 10. 2010 v Praze. 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Boukal, sekretář SKŠ v ČR 


