
Schůze výboru 30. 1. 2016: 

Přítomni: Vladimír Daněk, Jaroslav Jiruše, Ondřej Jurásek, Michal Zubalík 

VV byl usnášeníschopný 

Hosté: Ivan Kostka, David Žaček 

1. Chybějící zápisy z valné hromady a ze schůze výboru konaných 31. října 

Martin Kovařík má termín do 6. 2. 2016 dodat zápisy na goweb. 

 

2. Změny stanov v souvislosti s novým OZ 

Výbor poděkoval Davidu Žáčkovi za aktivní přistup ke změnám stanov a prodiskutoval jeho 

návrh. Bude vystaven na gowebu, prostor pro komentáře od členů. Komentáře se budou 

uzavírat 15. 2. 2016. 

 

3. Dotace 

Výbor souhlasí s navrženou dotací 3000.- Kč pro Lukáše Podpěru, kapitána žákovské výpravy 

na ME žáků a juniorů v Srbsku. 

 

4. Protesty 

Výbor byl informován o rozhodnuti STK: STK po protestu změnilo výsledek MR párů, vítězi 

jsou Jitka Bártová s Tomášem Kozelkem. Přesné znění oznámení: 

Věc: stížnost Jitky Bártové na výsledky MR párů 2016 

Na mistrovství pořádaném 16-17. ledna 2016 v Praze se na prvních třech místech 

umístily páry se stejným počtem bodů: Žaloudková-Hora, Tomšů-Podpěra a Bártová-

Kozelek. Vznikl spor o způsob, jakým by se měly započítávat vedlejší kritéria páru 

Bártová-Kozelek, který jedno kolo nehrál z důvodu nalosování při lichém počtu hráčů. 

Tento případ není řešen v platném Soutěžním řádu.  

Dle ověřeného svědectví rozhodčího turnaje Radka Nechanického, rozhodčí rozhodl, 

aby se případ řešil analogicky podle stejného případu v nedávných letech. Na místě se 

však nepodařilo ověřit, jak skutečně byl řešen. Podle tvrzení Jana Hory se v minulosti 

při neodehrání jednoho kola za toto kolo nezapočítávaly žádné body do SOS a SDOS 

kritérií. Proto byl mistrem prohlášen pár Žaloudková-Hora. Zúčastněné strany se 

dohodly, že ceny a postupové body za tuto soutěž budou dělené a jde tedy pouze o 

mistrovský titul. 

Dodatečným průzkumem se však ukázalo, že svědectví J. Hory bylo mylné, neboť na 

MR párů v roce 2014 byl za vynechané kolo SOS danému páru počítán jako jeho skóre 

minus 1, viz http://archiv.goweb.cz/en/node/3619 

Za STK tedy vyhovuji námitce Bártové a ve shodě s rozhodnutím rozhodčího řešit 

případ analogicky přiděluji stejné body SOS a SDOS za vynechaná kola. Mistrovský 

titul získává pár Bártová-Kozelek. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 14 dnů, tj. do 25. února 2016, k 

výkonnému výboru (vybor@goweb.cz). 



Aby se předešlo dalším podobným sporům, navrhneme na nejbližší valné hromadě 

ČAGo doplněk řádu, který by takový případ jednoznačně řešil. 

Jarek Jiruše, předseda STK, 11. února 2016 

 

Výbor projednal stížnost Petra Cipry na organizátora MR, který přesunul začátek MR o 1 den 

po povolené lhůtě na změny. Jelikož se to obešlo bez výrazných komplikací a samotný turnaj 

proběhnul v naprostém pořádku, byl organizátor jen slovně upozorněn, aby se podobné 

situace neopakovaly. 

 

5. Úpravy Soutěžního řádu a Kvalifikačních pravidel 

Jarek Jiruše a David Žáček provedou návrh na drobné úpravy Soutěžního řádu (různá 

upřesnění na základě vývoje v posledních 3 letech). 

Jarek Jiruše a Lukáš Podpěra připraví návrh úpravy klasifikačních pravidel. Diskuse v expertní 

skupině se shodla, že ČAGo podá návrh na EGF na úpravy ratingového systému (omezení 

maximálního padání ratingu na jednom turnaji, úpravu koeficientů). Dále se za většinový 

názor prosadila úprava uhrávání vyšších tříd již při padesátkovém, nikoliv stovkovém ratingu. 

Schválena Směrnice 2016/1 o udělování výkonnostních tříd emailovým hlasováním 11. 

února. 

 

6. Výbor bere na vědomí odstoupení Davida Holečka z disciplinární a kvalifikační komise 

Davidovi děkujeme za jeho dlouholeté působení. 

 

Zapsali: Zubalík, Daněk, Jiruše 

 


