
Statut STK ÚKŠS 

Článek 1. Sportovně technická komise Ústeckého krajského šachového svazu (dále STK ÚKŠS) je 

odbornou komisí ustanovená Výkonným výborem ÚKŠS. 

Článek 2. STK ÚKŠS zejména: 

a) podílí se na přípravě a organizaci mistrovských soutěží v kategoriích dospělých a přímo řídí soutěže 

pořádané ÚKŠS, případně i další soutěže stanovené rozhodnutím VV ÚKŠS 

 b) připravuje smlouvy s pořadateli akcí a schvaluje jejich propozice; 

c) vyhodnocuje průběh soutěží a zpracovává koncepci těchto soutěží na další období; 

d) rozhoduje o námitkách v soutěžích družstev v rozsahu vymezeném Odvolacím řádem ŠSČR. 

Rozpisem soutěže může STK ÚKŠS delegovat právo rozhodnout o námitkách na pověřeného 

vedoucího soutěže, pokud se nejedná o námitku proti jeho rozhodnutí; 

e) zpracovává Termínový kalendář ÚKŠS pro soutěže dospělých; 

f) technicky zajišťuje výklad soutěžních předpisů, zejména Soutěžního řádu; 

g) STK ÚKŠS je minimálně tříčlenná a je tvořena předsedou a jednotlivými členy komise. Nadřízeným 

orgánem STK ÚKŠS je VV ÚKŠS. 

 Článek 3. STK ÚKŠS pracuje v souladu s plánem práce na roční soutěžní období (zpravidla květen až 

červen následujícího roku). 

Článek 4. 

a) STK ÚKŠS pro operativní řešení úkolů a rozhodování využívá zejména hlasování per rollam pomocí 

emailu, které se řídí schváleným postupem. 

b) Schůzi STK svolává předseda STK ÚKŠS zpravidla jednou ročně v měsíci květnu nebo červnu k 

projednání průběhu uplynulé sezóny a schválení termínového kalendáře a rozpisu soutěží. Schůze 

STK ÚKŠS je usnášeníschopná, pokud se schůze účastní nadpoloviční většina členů komise. Usnesení 

je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina účastníků schůze s hlasem rozhodujícím. Pokud byl 

rozhodnutím STK ÚKŠS přidělen hlas rozhodující hostům STK, platí obdobná pravidla hlasování jako 

pro samotnou STK. 

c) Pokud STK ÚKŠS nerozhodne jinak, jsou její schůze veřejné a kromě členů STK se jich mohou 

účastnit i další hosté. Hosté mohou po vyhlášení diskuse vystupovat se svými náměty, připomínkami 

a návrhy. Nemají však právo hlasovat. 

Článek 5. Tento statut STK ÚKŠS byl schválen Výkonným výborem ÚKŠS dne 24.5.2022 

 


