
Rozhodnutí STK ÚKŠS ze dne 19. 07. 2022 
 
Na základě rozhodnutí VV ÚKŠS ze dne 2.7.2022, kterým VV ÚKŠS neschválil rozhodnutí STK ze dne 
6. června 2022 v bodě 2 o plošném odpuštění všech pokut udělených v soutěžích v uplynulém ročníku, 
které STK řídí, a kterým současně požádal STK ÚKŠS o nové projednání tohoto bodu, STK ÚKŠS:  

ad 2) Schvaluje výsledky všech pořádaných soutěží. Spory nebyly. Při udělování pokut přihlédla k potížím, 
způsobeným covidem-19 a část pokut odpustila, konkrétně případy nesehrání 2. partie v případě hráčů, 
kteří byli na soupiskách uvedeni v základní sestavě družstva. Dále odpustila pokuty u hráčů, kteří byli 
dlouhodobě nemocní nebo z objektivních důvodů nemohli sehrát povinné 2 partie, pokud byli uvedeni na 
soupiskách v základní sestavě družstva a kteří byli v průběhu soutěže předem omluveni.   
STK ÚKŠS za uplynulý ročník uděluje tyto pokuty:  
 

Krajský přebor:  

• Povrly  - 200 Kč (neobsazení ve 4. a 9. kole 7. šachovnice = 2 x 100 Kč)  

• Teplice Chess Club „A“ -  1.500 Kč (4. kolo neobsazení 3. šachovnice 600 Kč, 6. kolo neobsazení 
2. a 5. šachovnice 600 + 300 Kč, 10. kolo neobsazení 7. šachovnice 100 Kč)  

• Teplice Chess Club „A“ -  350 Kč (za 4., 5., 6. a 7. kontumaci jednotlivce jednoho družstva – 1 x 4. 
kolo, 2 x 6. kolo, 1 x 7. kolo, 1 x 8. kolo, 1 x 9. kolo, 1 x 10. kolo)  

• TJ Sokol Údlice „B“ – 1.000 Kč (za nesehranou žádnou partii v základní sestavě družstva – Tichý)  
 

Krajský přebor II. třídy A: bez pokut  
 

Krajský přebor II. třídy B:  

• ASK Lovosice – 100 Kč (5. kolo neobsazení 7. šachovnice)  

• ŠK Slávie Děčín – 300 Kč (5. kolo neobsazení 6. a 7. šachovnice) 

• Teplice Chess Club „B“ – 750 Kč (za nesehranou žádnou partii v základní sestavě družstva – 
Strašlipka)  

• Teplice Chess Club „B“ – 600 Kč (neobsazení 7. šachovnice v 1., 2., 3., 4., 5. a 7. kole)  

• Teplice Chess Club „B“ – 650 Kč (za 4. až 13. kontumaci jednotlivce jednoho družstva – 2 x 1., 2., 
3., 4., 5. a 7. kolo, 1 x 6. kolo).  

 

Krajský přebor III. třídy: bez pokut  
 
Vzhledem k stále se vyvíjející situaci ohledně covidu-19 STK ÚKŠS apeluje na všechny oddíly, aby při 
sestavování soupisek využívaly maximální počet hráčů uvedených na soupiskách (až 20 hráčů). STK 
i vedoucí jednotlivých skupin budou včas informovat o změnách požadavků, vydaných vládou ČR, ŠS ČR 
a ÚKŠS, spojených s případným dalším vývojem covidové situace.  
Zároveň doporučuje, v případě, že některý hráč základní sestavy nemůže dlouhodobě z vážných důvodů 
nastupovat k utkáním soutěže, aby oddíl tuto skutečnost včas oznámil vedoucímu skupiny a tím předešel 
zbytečným sankcím.  
 
Proti uvedeným pokutám lze podat odvolání v souladu s bodem 16 Námitkové řízení Rozpisu soutěží 
družstev v šachu řízených ÚKŠS ročník 2021-2022 v termínu do 14 dní od doručení nebo zveřejnění tohoto 
rozhodnutí.  
Udělené pokuty je nutné zaplatit v termínu do 10. září 2022, v opačném případě přihlášená družstva 
daného oddílu nebudou přijata do soutěží družstev řízených STK v roce 2022-2023. 
 
Toto rozhodnutí bylo přijímáno elektronickou formou a STK ho schválila většinou hlasů v poměru 2:1.  
PRO hlasovali Michal Babička a František Chaloupka  
PROTI hlasoval Zdeněk Janda, který opětovně hlasoval za plošné zrušení pokut.  
 
V Praze 19. 07. 2022 Za STK ÚKŠS:  
 František Chaloupka  
 pověřen vedením STK  


