
Zápisnica z VV 19.9.2009  a žrebovania súťaží družstiev 2009/2010 
 

Prítomní: členovia VV :Hagara, Vagovský, Moravčík, Puobiš;    neprítomný Hečko 
Prizvaní: Šarmír – predseda kontrolnej komisie, Puškáš – bývalý predseda KŠZ Trnava, Diviak R.- 
riaditeľ 4.ligy A21 
Zástupcovia: klubov (31), neprítomný zástupca Senice. 
 
   VV sa zaoberal problémami, ktoré treba riešiť v rámci kraja a organizáciou súťaží družstiev 3., 4. 
a 5. ligy v našom kraji v súťažnom období 2009/2010.  
Bolo dohodnuté: 

1. Vzhľadom na nové pravidlá FIDE bolo dohodnuté tempo hry v 3. a 4. lige 40 ťahov na 2 
hodiny + 1 hodina pre každého hráča. 

2. Čakacia doba v súťažiach sa stanovuje na 1 hodinu. 
3. Štartovné, odmeny za umiestnenie a pokuty za porušenie predpisov zostávajú nezmenené 

ako v minulom roku.  
4. MK jednotlivcov na rok 2010 uskutoční ŠK Osuské spolu s OPENom Brezová p. Bradlom 

.(Diviak) 
5. KŠZ zakúpil 1 ks dig. hodín ( 55,- € ) a celkovo ich má 11 ks (10ks dotácia od VUC). 

Uskladnené sú u predsedu zväzu, poskytnú sa družstvám podľa potreby. 
6. p. Puchart vykoná školenie rozhodcov 3. triedy počas žrebovania. 
7. Hospodár preplatí finančné odmeny za umiestnenie v 3. a 4. lige družstiev 2008/9 podľa 

schválené súťažného poriadku. 
8. Hospodár preplatí družstvám Dunajská Streda (2 družstvá) a Osuské štartovné na semifinále 

Dorasteneckej Ligy SR. 
9. VV schválil dotáciu 150,- € pre OPEN Brezová p. Bradlom, kde štartovali aj hráči nášho kraja. 
10. VV schválil riaditeľov súťaží: 3. liga - Ing. Vagovský, 4. liga A21 – Diviak Rast., 4. liga A22 – 

Ing. Puobiš. Hospodár im preplatí organizačné náklady á 100,- €, podobne ako po minulé 
roky. 

11. Riaditeľom 5. ligy DS-GA bude p. Kosár ml. namiesto odstúpivšieho Ing. Ráchelu.  
12. VV schválil nasledovné odmeny pre pp.:  HEČKO  - 50,- € za vedenie web-stránky KŠZ, 

HAGARA – 50,- € za prácu a vedenie ŠTK kraja, MORAVČÍK – 50,- € za vedenie 
hospodárskej a finančnej agendy, PUŠKÁŠ 10,- € za vedenie archívu KŠZ a prácu pri 
zabezpečení schôdzí. 

- - - - - - - - - - - - - 
   Po schôdzi VV nasledovalo žrebovanie súťaží. 
     Zástupcov klubov privítal predseda KŠZ Ing. Puobiš.  
Poukázal na zmenu pravidiel FIDE od 1.7.2009.  
Oboznámil účastníkov, že Majstrovstvá kraja na rok 2010 bude organizovať ŠK Osuské. 
   Vytkol klubom ich nízku účasť na Konferencii zväzu a neochotu ospravedlniť sa za neúčasť; 
uviedol, že budúca Konferencia sa uskutoční pravdepodobne počas žrebovania súťaží družstiev aby 
voľby orgánov zväzu boli vierohodné.  
   Celé žrebovanie riadil p. Hagara. Podrobne vysvetlil zmeny v pravidlách, ktoré sa dotýkajú našich 
súťaží. Upozornil kluby, že 3. liga súťaže družstiev v ročníku 2010/11 sa bude hrať už len na digitálne 
hodiny – aby sa kluby na túto zmenu pripravili.    Žrebovanie prebehlo bez problémov.  
   Po žrebovaní riaditelia skupín prekontrolovali a potvrdili súpisky družstiev a vydali detailné pokyny 
k súťažiam. 
   Počas schôdze bolo podané občerstvenie ( káva, nealko). 
 
Zapísal: Ing. Puobiš, Trnava 19.9.2009 


