
SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Zápis z řádné schůze ŘK SKŠ v ČR konané ve dnech 7. – 8. 10. 2011 v Praze (pension Atlanta) 
 
Přítomni: Glembek, Boukal, Židů, Sochor (pouze v sobotu 8. 10. 2011), Mrkvička, Nývlt, Sýkora, Sedláček,  
Volf (pouze v sobotu 8. 10. 2011), Chvátalová (pouze v pátek večer, po oficiální části schůze) 
 
1. Zahájení a schválení programu schůze 
Schůzi zahájil předseda SKŠ Glembek a konstatoval, že je přítomno 6 členů ŘK a schůze je tedy usnášení  
schopná. 
Program schůze byl schválen 6 hlasy při jedné absenci po doplnění některých projednávaných bodů s tím,  
že pořadí jednotlivých bodů může předseda operativně měnit dle časových možností. Pořad jednání je  
přílohou č. 1 tohoto zápisu.                                                                                                                                          

 
2. Kontrola zápisu z minulé schůze a platných usnesení 

          Sekretář SKŠ Boukal konstatoval, že oba úkoly z minulé schůze byly splněny, tedy neexistují žádné nesplněné úkoly.                    
ŘK potvrdila výsledky hlasování per rollam, která proběhla od schůze ŘK  22. – 23. 4. 2010 a dále 6 hlasy při jedné  

          absenci schválila doplnění nikde neevidovaného výsledku hlasování ŘK ze dne 5. 10. 2010 do níže uvedeného 
seznamu. 

 
 
1) ŘK SKŠ uděluje čestný titul "Mistr korespondenčního šachu" Janu Židů v souvislosti 
se ziskem titulu GM ICCF ke dni 22.05.2011. 

 
Schváleno 6 hlasy, 1 se zdržel 

 
2) ŘK opravuje text usnesení 2011/4 takto: 
ŘK schvaluje: bezplatný webserverový turnaj odstartovaný v roce 2011 s názvem 
Memoriál Ferdinanda Krtičky. 

 
 
Schváleno 7 hlasy 

 
3) ŘK SKŠ pověřuje vedoucího MÚ, aby na Kongresu ICCF 2011 ve Finsku odevzdal 
hlas za SKŠ v ČR následujícím kandidátům do Výkonného výboru ICCF: 
Prezident – Eric Ruch (FRA) 
Generální sekretář – Michael Millstone (USA) 
Finanční ředitel – George D. Pyrich (SCO) 
Ředitel světových turnajů – Frank Geider (FRA) 
Ředitel pro služby – Jean-Christophe Chazalette (FRA) 

 
Schváleno 7 hlasy 

 
4) ŘK stanovuje startovné pro turnaj "CAPEA 40th anniversary" pořádaný španělskou 
fedeací na částku 230,- Kč. Startovné za naše hráče bude uhrazeno společně přes 
PayPal účet J. Mrkvičky 

 
Schváleno 7 hlasy 

 
5) ŘK nominuje pro SF 9. ME družstev sestavu: 
1. Jandek, 2. Michálek, 3. Bureš, 4. Nývlt (kapitán), 5. Tomeček, 6. Hostinský, 7. Leiner, 
8. Nepustil.  
Kapitánem družstva jmenuje Zdeňka Nývlta. 
 

 
 
Schváleno 7 hlasy 

6) ŘK SKŠ mění s platností od 01.09.2011, čl. 4 Ratingových a turnajových pravidel 
SKŠ, platných od 01.07.2010 takto: 
1) Předpokládaný výsledek partie “We” je procentuální vyjádření pravděpodobnosti 
výsledku partie odvozené z tabulky v § 2, čl. 4, které je založené na rozdílu hodnot 
ratingů obou soupeřů. Tento rozdíl je však při výpočtu ratingu limitován nejvyšší 
možnou hodnotou 350. Při výpočtu ratingu ze skončené partie hráče X se soupeřem Y 
se vychází z rozdílu těchto hodnot: 
1) rating hráče X uvedený na aktuálně platné ELO-listině v okamžiku skončení partie, 
2) rating soupeře Y uvedený:  
a) ve výsledkové tabulce (rating soupeře platný ke dni startu soutěže), 
b) na aktuálně platné ELO-listině v okamžiku skončení partie.  
Při výpočtu ratingu hráče X se používá jedna ze dvou výše uvedených hodnot ratingu 
soupeře Y (“a” či “b”), a to podle toho, která z nich je pro hráče X výhodnější. Hráčům 
bez publikovaného ratingu ICCF v okamžiku startu soutěže bude v souladu s § 1, čl. 5., 
přidělen “nasazovací” rating odpovídající kvalitativní úrovni dané soutěže. 

Schváleno 6 hlasy, jeden  
nehlasoval 



Výsledek hlasování ze dne 5. 10. 2010:  

ŘK schválila udělení čestného titulu MKŠ p. Štefanovi Jandekovi.  
 
 

3. Agenda úseku rozhodčích 
Vedoucí úseku Nývlt upozornil, že v žádném dokumentu SKŠ není uvedena termín, do kterého je rozhodčí  
povinnen při akceptovaném vystoupení předat partie k odhadu. Je nutné doplnit. Dále konstatoval, že 
v souvislosti  
s nárůstem webserverových turnajích došlo k výraznému útlumu činnosti úseku rozhodčích. 
 
4. Agenda klasifikačního úseku a evidence členů 
Vedoucí úseku Židů navrhl rozšíření počtu turnajů, ve kterých budou udělovány diplomy. Po diskuzi 
schváleno. 
Dále seznámil ŘK s připravovanými změnami Turnajových a ratingových pravidel, které se týkají výpočtu 
ratingu, neaktivních hráčů a určování pořadí při rovnosti bodů v soutěžích jednotlivců a družstev. Změny 
budou předloženy k vyjádření do 31.10.2011. 
 
5. Výběr nového webmastera 
Ivana Chvátalová předvedla novou podobu stránek SKŠ a zodpověděla dotazy členů ŘK stran nové 
podoby stránek. 
ŘK schválila Ivanu Chvátalovou jako nového webmastra SKŠ a uložila předsedovi ŘK Glembekovi 
uzavření 
příslušné smlouvy. 
Požadavky na přístupová práva členů ŘK do jednotlivých částí nového webu předá webmasterovi 
sekretář. 
Diskuze o přístupu veřejnosti na stránky SKŠ – bez závěru. 
 
6. Agenda ekonomického úseku 
Informace pro ŘK: Rok skončil přebytkem 5000 Kč. 
 
7. Žádost archiváře Jiřího Bučka o ukončení činnosti. 
Předseda SKŠ osobně archiváře navštíví a žádost s ním projedná. 
 
8. Agenda mezinárodního úseku 
Zpráva o činnosti mezinárodního úseku je přílohou č.2 tohoto zápisu. 
Předání diplomů a medailí GM Janu Židů, SIM Františkovi Sochorovi a zlaté medaile ICCF Zdeňkovi 
Nývltovi. 
Diskuze před přijetím navrhovaných usnesení. 
 
9. Agenda sportovně-technického úseku 
Informace o nutných změnách soutěžního řádu. 
 
10. Příprava valné hromady 
Předběžný termín konání valné hromady je 21.4.2012 v Ústí nad Orlicí. 
Diskuze o navrhovaných změnách stanov. 
Předběžná kandidátka, kterou předloží stávající řídicí komise na valné hromadě: 
Řidicí komise: 
Židů (předseda), Nývlt (sekretář), Glembek (ekonom), Mrkvička (mezinárodní úsek), Sýkora (sportovně 
technický úsek) 
Kontrolní a revizní komise: Sedláček (předseda), Ryška, Stalmach 
Disciplinární komise: Boukal (předseda), Hýbl, Volf 
 
11. Příští schůze je předběžně naplánována na 20. 4. 2012 (před valnou hromadou). Místo konání: hotel 
UnO, Ústí nad Orlicí. 
 

    ŘK bere na vědomí zprávy všech úseků, přijatá usnesení následují: 
 

  
Usnesení a ostatní agenda na schůzi ŘK SKŠ v říjnu 
2011 

 
Zajistí 

 
Termín 

 
2011/16 

 

 
ŘK ukládá doplnit Turnajová a ratingová pravidla o 
termín do kdy je rozhodčí povinnen zaslat partie 

 
Nývlt 
Židů 

 
do 31.10. 2011 

návrh 



k odhadu při akceptovaném vystoupení z turnaje. 
Schváleno 6 pro, Sochor nepřítomen 

do 31.12. 2011 
schválení 

 
2011/17 

 
ŘK schvaluje následující rozšíření udělování diplomů: 
1) pro první tři v každoročním memoriálu 
2) pro vítěze skupin SF a ČF 
Schváleno 6 pro, Sochor nepřítomen 

 
Židů 

 
od 9.10. 2011 

 
2011/18 

 
ŘK schvaluje, aby Ivana Chvátalová vykonávala funkci 
webmastera SKŠ. 
Schváleno 6 pro, Sochor nepřítomen 

  

 
2011/19 

 
ŘK ukládá předsedovi Glembekovi uzavřít smlouvu 
s Ivanou Chvátalovou tak, aby nové stránky byly 
v provozu od 1.12.2011 
Schváleno 6 pro, Sochor nepřítomen 

 
Glembek 

 
do 30.11. 2011 

 
2011/20 

 
ŘK SKŠ schvaluje jmenování pana Michala Volfa do 
funkce emailového kontaktu SKŠ pro ICCF a pověřuje 
vedoucího MÚ, aby o této změně neprodleně 
informoval generálního sekretáře ICCF 
Schváleno 7 pro 

 
 

Mrkvička 

 
 

do 25.10.2011 

 
2011/21 

 
ŘK SKŠ schvaluje objednání 1 ks poháru ve finanč-  
ním limitu 1000 Kč pro vítěze 1. Světového poháru 
veteránů ICCF a pověřuje vedoucího MÚ jeho 
předáním na Kongresu ICCF 2012 v JAR 
Schváleno 7 pro 

 
 

Mrkvička 
 

 
do termínu 
kongresu ICCF 
2012 v JAR 

 
2011/22 

 
ŘK SKŠ schvaluje uspořádání mezinárodního zvacího 
turnaje „Memoriál Jaroslava Hýbla“ v roce 2012. Cílová 
kategorie: 14-15, počet účastníků 15-17, na serveru 
ICCF, bez startovného a bez peněžních cen 
Schváleno 7 pro 

 
 

Mrkvička 
 

 
 

do 31.12.2012 

 
2011/23 

 

 
ŘK SKŠ schvaluje pana Filipa Mrkvičku jako nového 
spolupracovníka Mezinárodního úseku. 
Schváleno 7 pro 

  

 
2011/24 

 
ŘK SKŠ schvaluje nominaci SIM J. Sýkory a LIM H. 
Kubíkové do zápasu Ukrajina – Zbytek Evropy. 
Schváleno 7 pro 

  

 
 

2011/25 

 
ŘK SKŠ schvaluje Směrnici pro 
poskytování příspěvku delegátovi SKŠ na Kongresy 
ICCF, počínaje Kongresem ICCF v roce 2012.                                        
Schváleno 7 pro 

  

 
2011/26 

 
ŘK SKŠ ukládá vedoucímu STÚ Śýkorovi předložit 
návrhy na změny Soutěžního řádu. 
Schváleno 7 pro 

 
Sýkora 

 
do 14.10. 2011 

 
2011/27 

 

 
ŘK SKŠ ukládá Michalovi Volfovi připravit podklady pro 
vypsání náborového juniorského turnaje pro ročník 
narození 1991 a mladší. 
Schváleno 5 pro, 1 proti, Nývlt se nezúčastnil 

 
 

Volf 

 
 

do 31.10. 2011 

 
2011/28 

 
ŘK SKŠ ukládá předsedovi ŘK Glembekovi vypracovat 
návrh změny stanov v souvislosti s přípravou valné 
hromady 
Schváleno 7 pro 

 
Glembek 

 
do 31.10. 2011 

    

 Zapsal: Ing Petr Boukal   



    

    

Rozdělovník 

 

- členové Řídící komise SKŠ 

- předseda Kontrolní a revizní komise SKŠ 

      -     předseda Disciplinární komise SKŠ 

      - arbitr 

 
                                                                       

 

 

Pozvánka 
11-10-08.doc

příloha 1 

 

 

 

Zpráva vedoucího 
mezinárodního úseku - říjen 2011 po doplnění.doc

příloha 2 


