Zápis z jednání výboru Šachového svazu Plzeňského kraje
ze dne 21.2.2015 v Plzni od14:30 do 16:30 hod.
Přítomni: Václav Václavík, Milan Jenč, Miroslav Kasík, Karel Orlíček, Jana Šilhavá
Omluven: Martin Štaif
Projednáno:
1. Zápis z jednání konference ŠSPK připravit k zveřejnění na webu.
2. Právní subjektivita ŠSPK, uvedení svazu ve spolkovém rejstříku jako pobočný spolek
ŠSČR, sídlo spolku.
3. Doplnění STK.
4. Schůze VV ŠSPK – rádné v termínech: konference ŠSPK, losovací schůze soutěží
družstev a prosinec, mimořádné dle potřeby či mailem.
5. Příprava nového termínového kalendáře ŠSPK včetně KP jednotlivců - usnesení
konference ŠSPK.
6. Změna tempa hry v KP II družstev od r. 2016/17 a zápočet této soutěže na elo FIDE usnesení konference ŠSPK.
7. Školení a seminář pro rozhodčí v roce 2015.
8. Zvýšení propagace činnosti ŠSPK zejména mládeže v regionálním tisku, televizi či
rozhlasu na okresech kraje – např. pravidelná rubrika, dodávání příspěvků, rozhovory o
činnosti, zpravodajství z turnajů.
9. Zvážit směrnici ŠSPK – zásady hospodaření, zadávání rozpisů, výsledků, příp. zpráv a
fotografií na web.
10. Příprava rozpisu soutěží družstev r. 2015/16.
11. Vylosováno startovní číslo 1 pro vítěze okresu TC v RP II pro play- off.
Úkoly k bodům:
1. Jenč – do 31.3.2015.
2. Václavík - projednat s VV ŠSČR, přednesou i delegáti ŠSPK na konferenci ŠSČR.
3. Václavík - zajistit vhodného kandidáta na předsedu STK, návrhy předložit VV.
4. Schváleno VV.
5. Zpracuje KM, doplní STK do 30.6.2015.
6. STK – vypíše výzvu pro oddíly k vyjádření do 10.3.2015 a následně vyhodnotí.
7. KR – zajistí, předpokládaný termín první polovina září.
8. Propagační komise – do 30.9.2015 zjistit možnosti u vydavatelů regionální tisku, televize
rozhlasu, příp. zajistit členy komise na okr. TC, KT.
9. Václavík, Jenč, Štaif – do 30.9.2015 posoudit potřebu, příp. zpracovat návrh.
10. STK – termín dle SŘ.
Usnesení VV:
1. Pověřuje předsedu ŠSPK vedením STK do schválení nového předsedy STK.
2. Souhlasí s případnou změnu sídla ŠSPK.
3. Souhlasí s uspořádáním semináře a školením rozhodčích v roce 2015.
Bc. Václav Václavík
předseda ŠSPK

