
Statut TMK ÚKŠS 

Úvodní ustanovení: 

Trenérsko metodická komise Ústeckého krajského šachového svazu (dále TMK ÚKŠS) je odbornou 
komisí ustanovenou Výkonným výborem ÚKŠS ve smyslu platných Stanov ŠSČR. 

Článek 1. Péče o trenéry a jejich vzdělávání   

TMK ÚKŠS pečuje o evidenci a vzdělávání trenérů šachu 4. a 3. třídy a navrhuje trenérské komisi  
ŠSČR vhodné kandidáty na proškolení trenérů vyšších tříd. Za tímto účelem vede evidenci aktivních 
trenérů a organizuje školení, semináře a doškolení trenérů včetně školení nových zájemců. V rozsahu 
regionální působnosti zajišťuje aplikaci předpisů FIDE a ECU v oblasti trenérství v rámci ŠSČR.  

Článek 2. Metodika  

TMK ÚKŠS metodicky vede práci trenérů v oblasti své působnosti a ve spolupráci s trenérskou komisí 
ŠSČR zpracovává přehled dostupných a doporučených metodických materiálů pro trenéry šachu. 

Článek 3. Péče o talentované mladé šachisty 

V návaznosti na systém péče o talentované mladé šachisty zavedený v rámci ŠSČR zajišťuje TMK ÚKŠS 
činnost krajského tréninkového centra mládeže (KTCM). Pokud není stanoveno jinak, je předseda 
TMK současně krajským manažérem KTCM. Krajský manažer zpracovává v požadovaných termínech 
seznam šachistů vybraných do KTCM s rozdělením do tréninkových skupin, uvede jmenovitě trenéry, 
kteří by se měli o jednotlivé tréninkové skupiny především starat, a kteří budou pracovat na dalších 
činnostech KTCM. Zpracovává rámcový program akcí, které KTCM v příslušném roce plánuje realizo-
vat. Především se jedná o celodenní a vícedenní krajská soustředění. 

Článek 4. Organizace činnosti  

a. TMK ÚKŠS je tří- až pětičlenná. Schůzi TMK svolává předseda TMK ÚKŠS zpravidla jednou roč-
ně k projednání průběhu uplynulé sezóny, vyhodnocení výsledků činnosti a stanovení plánu 
pro sezónu příští. Schůze TMK ÚKŠS je usnášeníschopná, pokud se schůze účastní nadpolo-
viční většina členů komise. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina účast-
níků schůze s hlasem rozhodujícím. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

b. Pokud TMK ÚKŠS nerozhodne jinak, jsou její schůze veřejné a kromě členů TMK se jich mo-
hou účastnit i další hosté. Hosté mohou po vyhlášení diskuse vystupovat se svými náměty, 
připomínkami a návrhy. Nemají však právo hlasovat. 

c. TMK ÚKŠS pro operativní řešení úkolů a rozhodování využívá zejména hlasování per rollam 
pomocí emailu, které se řídí postupem schváleným výkonným výborem ÚKŠS. 

 

 

Tento Statut schválil VV ÚKŠS dne 24. 5. 2022 


