Zápisnica
zo snemu Slovenského spolku SCRABBLE,
konaného dňa 30. septembra 2017 v Liptovskom Mikuláši.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zhodnotenie činnosti spolku za roky 2016 - 2017
Plán činnosti na sezónu 2017/2018
Správa o hospodárení
Voľba Rady a kontrolóra
Diskusia, Rôzne
Uznesenie, záver

1. Snem otvorila a prítomných privítala úradujúca predsedníčka SSS Eva Zahradníková.
Snemu sa zúčastnilo 38 členov spolku a bolo doručených 6 splnomocnení. Predsedníčka
sa poďakovala všetkým organizátorom aj ostatným členom za spoluprácu pri organizovaní
turnajov a podujatí pod záštitou SSS. V sezóne 2016/2017 sa uskutočnilo 14
kvalifikačných turnajov s priemernou účasťou 38,8 hráčov na turnaji. Pozitívom je aj
rozširujúca sa členská základňa.
2. V sezóne 2017/2018 sa uskutoční 15 kvalifikačných turnajov a vyvrcholením budú
Majstrovstvá Slovenska 29. – 30. septembra 2018 v Liptovskom Mikuláši. Kompletný
harmonogram turnajov bude vypracovaný a zverejnený v dohľadnej dobe. Takisto budú
prebiehať 2 internetové turnaje a 2 písomné súťaže, majstrovstvá Slovenska vo
vykladacom Scrabble a Slovenský pohár.
3. Správu o hospodárení pripravila hospodárka spolku Brigita Stašková a na sneme ju
predniesla predsedníčka spolku Eva Zahradníková. Na účte SSS k 2.9.2017 bolo 2652,99
eur.a hotovosť v pokladni činila 738,95 eur. Ku dňu konania snemu mal SSS 68 členov.
4. Pred voľbami bola zvolená volebná komisia – predseda Patrik Pinter a členky Erika
Tomková a Jana Jalčová. V prvom kole mohli členovia na hlasovacom lístku navrhnúť
maximálne 5 kandidátov na členov Rady. Z navrhnutých kandidátov kandidatúru prijali:
Ivan Pastucha, Slavomír Kohútik, Erika Tomková, Viera Jambrichová a Jaroslav
Vernarský. V druhom kole v tajnej voľbe boli za členov Rady zvolení – Ivan
Pastucha, Slavomír Kohútik a Viera Jambrichová. Novozvolená Rada si potom na
svojom prvom zasadnutí zvolila spomedzi seba predsedu Ivana Pastuchu. Za kontrolóra
bola navrhnutá a kandidatúru prijala Erika Tomková. Hlasovaním členov spolku bola
zvolená za kontrolórku.
5. Rôzne
Diskusia k súťažného poriadku – odhlasované zmeny:

1

Zápisnica
zo snemu Slovenského spolku SCRABBLE, konaného dňa 3. októbra 2015 v Liptovskom Mikuláši.

-

-

-

Do kapitoly 4.1 Povolené slová doplniť nový bod 6 – názvy písmen slovenskej
abecedy.
Zmena pravidiel v námietkach na platnosť slova – každá neoprávnená námietka
bude penalizovaná stratou 5 bodov, teda bez straty ťahu za neoprávnenú námietku.
Privolanému rozhodcovi (ktorý je zároveň hráčom) navýšiť v takejto partii hrací čas
o 2 minúty. Rozhodca o tomto musí informovať protihráča.
Zmena bodovania v Slovenskom pohári – do Slovenského pohára sa budú
započítavať body zo 7 najlepších kvalifikačných turnajov, lepšieho internetového
turnaja a lepšej písomnej súťaže. Okrem toho body z Majstrovstiev vo vykladacom
scrabble a z klasických Majstrovstiev vynásobené koeficientom 2. Organizátori
písomnej a internetovej súťaže získajú za takúto súťaž toľko bodov, ako je ich štvrtý
najlepší výsledok na kvalifikačnom turnaji.
Kritériá rozhodujúce o poradí hráčov na turnaji (v poradí) – počet bodov, počet
víťazstiev, Median Bucholz, priemer, resp. súčet ratingov všetkých súperov a skóre.
Pri plánovaní turnajov na novú sezónu sa použije kľúč 5 – 4 – 5 (resp 5 – 5 – 5) pre
rozmiestnenie turnajov na Slovensku (západ – stred – východ), pričom traja
delegovaný turnajoví vedúci (jeden z každého kraja) dohodnú rozdelenie termínov,
a v rámci kraja si určia konkrétne miesta turnajov.
Zriadenie Jazykovej komisie pre posudzovanie platnosti slov.
Zriadenie Technickej komisie pre otázky súvisiace so súťažným poriadkom,

V Liptovskom Mikuláši, 30. 9. 2017
Zapísal: Ivan Pastucha

Schválila Rada SSS
Ivan Pastucha
Slavomír Kohútik
Viera Jambrichová
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