
Zápis ze schůze KM PŠS,  
ze dne 20.5.2019: 

Přítomni: J. Čmiko, P. Kopta, V. Rut 

Host: J. Kovář (hospodář PŠS) 

Schůze se konala v hrací místnosti TJ Kobylisy, U Školské zahrady 9, mezi 18:00-20:00. 

Program 
1. Informace z VV PŠS 

2. Příprava systému Přeboru Prahy mládeže HD10-HD20 

3. Dotace pro pořadatele soutěží 

4. Příprava systému Přeboru Prahy mládeže HD10-HD14 v rapid šachu 

5. Ostatní mistrovské soutěže mládeže v Praze 

6. Olympiáda mládeže 

7. Projekt podpory šachových oddílů a kroužků 

8. Kalendář turnajů 

9. Seznam pohárů a medailí. 

10. Pravidla pro dodatečné postupy z PŠS 

11. Rozpočet KM na rok 2020 

 

1. Informace z VV PŠS 

Pavel Kopta informoval o schůzi VV, která se konala 30.4.2019. Pro KM je důležitá hlavně spolupráce s nejbližší 

TMK, kterou nově řídí P. Hrbek.  

2. Příprava systému Přeboru Prahy mládeže HD10-HD20 

P. Kopta rozeslal na pražské oddíly pracující s mládeží mailový dopis se základními informacemi o turnajích 

řízených KM a výzvou k námětům, jak upravit systém soutěží v Praze. Obdržel jen jednu odpověď s návrhem na 

změnu přeboru Prahy jednotlivců na systém „kvalifikace-uzavřené finále. 

Ostatní členy komise seznámil s návrhem systému kvalifikací a přímých postupů do finále Prahy. 

KM odsouhlasila systém „kvalifikace – finále Prahy“. 

Základní pravidla: Proběhne 5 kvalifikačních turnajů z nichž do finále Prahy postoupí vždy nejvýše umístěný hráč 

registrovaný v PŠS z každého ročníku narození, který dosud neměl zajištěný postup. Kvalifikační turnaje mohou 

být přiděleny různým pořadatelům, kteří se přihlásí. 

Do finále Prahy dále postoupí účastníci mistrovství Čech a mistrovství České republiky v kategoriích (H10-H16) a 

další hráči, kteří budou mít VT požadovanou pro příslušnou kategorii. 

Finálový turnaj se bude hrát vážným tempem zkráceným tak, aby se odehrálo 7 kol za 3 dny. 

Úkol: Připravit rozpis Přeboru mládeže HD10-HD20. P. Kopta 

3. Dotace pro pořadatele soutěží 

Schůze KM se krátce zúčastnil hospodář J. Kovář, který informoval o stavu vyplacených dotací a vybraných 

poplatků. 

Přebor Prahy družstev mládeže (starší žáci) 2018/2019: 

Startovné Přebor Prahy družstev vybráno.  

Dotace za poskytnutí hracích prostor: 

1000,- Šachy Štěpán, 3000,- OAZA, 2500,- Pořadatel. Celkem: 6500,-Kč 

Přebor škol (3 kategorie): Vyplaceno 9000,-Kč, Šachy Štěpán. 

Přebor jednotlivců: Dotace 8000,- pro Šachy Štěpán. Dotace bude rozšířeno o příspěvek na úhradu poplatků za 

ELO. 

Přebor Prahy mládeže v rapid šachu: Dotace bude 2000,-Kč. 

4. Příprava systému Přeboru Prahy mládeže HD10-HD14 v rapid šachu 

KM rozhodla, že stejně jako v roce 2019 bude sehrán jeden turnaj, termínu březen duben. Současně bude 

posledním turnajem kvalifikace ve vážném šachu. 



5. Ostatní mistrovské soutěže mládeže v Praze 

Ostatní mistrovské soutěže v Praze zůstanou beze změny. U přeboru družstev škol byla diskutována možnost hrát 

kategorie odděleně nebo 3 kategorie v jeden den. Rozhodnutí bude ponecháno na pořadateli a jeho možnostech. 

Když se kategorie hrají společně, ke vždy vyšší účast. 

U přeboru Prahy družstev (starší žáci) je nutné vyžadovat platbu startovného před soutěží. 

V roce 2019 proběhne ještě Přebor juniorů v bleskovém šachu: OAZA, finanční ceny. 

A zřejmě dva kvalifikační turnaje pro finále Prahy jednotlivců 2020. 

Úkol: Vyhledat nového vedoucího Přeboru družstev mládeže. V. Rut 

6. Olympiáda mládeže 

KM musí vybrat reprezentanty a doprovod. Reprezentovat mohou jen děti trvale bydlící v Praze,  

Potřebujeme včas seznam reprezentantů a doprovod, pak se objednává oblečení. 

Úkol: Výběr hráčů a doprovodu na soutěž. V. Rut 

7. Projekt podpory šachových oddílů a kroužků 

Pokračuje Projekt ŠSČR. Informace ŠSČR k Projektu podpory: https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-

mladeze/podpora-sachovych-oddilu-a-krouzku/ 

KM PŠS připravuje seznam turnajů, které budou „započitatelné“ v Projektu podpory šachových oddílů a kroužků v 

období 2018-2019. Do tohoto seznamu chce zahrnout všechny turnaje probíhající, kterých se účastní děti ve 

větším počtu. Musí to být turnaje z období 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 s účastí dětí z různých pražských oddílů, 

které je možné dohledat na chess-results a jsou započítávány na LOK. 

Pražské oddíly mohly zaslat návrhy na zařazení turnajů. 

Navržené turnaje: Všechny pražské mistrovské turnaje mládeže a dále turnaje PORG open, turnaje mládeže ŠK 

Smíchov, Kobyliský Koník, Předtáborový víkend 2019 Palučinské šachové školy. 

Úkol: Zaslat seznam započitatelných turnajů na KM ŠSČR. P. Kopta 

8. Kalendář turnajů 

Kalendář KM PŠS bude vytvořen po kalendáři KM ŠSČR do konce června. 

Bleskový přebor Prahy juniorů. 

Kvalifikační turnaje přeboru H10-20 – termíny budou doplněny podle pořadatele. 

Družstva mladších žáků. 

Přebor žáků rapid. 

Přebor Prahy družstev podle termínů lig. 

Úkol: Vytvoření kalendáře KM PŠS, do 30.6.2019, P. Kopta 

9. Seznam pohárů a medailí.  

Vytvořit a umístit na web, připravit složku dokumentů KM PŠS.  

Úkol: Vytvořit seznam potřebných medailí a pohárů.  J. Čmiko 

10. Pravidla pro dodatečné postupy z PŠS 

KM kraje má právo nominovat náhradníky na mistrovství Čech mládeže za neobsazená místa. Kdy se nezúčastní 

oprávnění hráči s přímými postupy. 

Odsouhlaseno pravidlo, že postupují náhradníci podle pořadí přeboru Prahy. 

11. Rozpočet KM na rok 2020 

Podle schváleného systému soutěží. 

Požadavek na zvýšení příspěvku na PPM HD10-20. 

Zpracovat do tabulky. 

Úkol: Návrh rozpočtu. Kopta 

 

Zapsal 26.5.2019: P. Kopta 

Ověřili: J. Čmiko, V. Rut 


