
 
 
Zpráva o činnosti úseku Sportovně technické komise v roce 2015 
 
Byla uspořádána většina mistrovských postupových soutěží jednotlivců: 
 
Přebor Prahy 2015 jednotlivců – alias 3. etapa - (kategorie muži, H18, H20)  se konal tradiční formou 
jako samostatný turnaj, v hrací místnosti SK OAZA Praha. 
• vítězové – muži: Soural Jan (TJ Praha-Pankrác), H18: Slovák Kilián (Sokol Praha-Kobylisy) 
Připomínáme, že M ČR mužů 2016 bude mít opět formát otevřeného turnaje, a že do něho postupují 
krajští přeborníci za roky 2015 (Soural Jan) i 2014 (Postupa Pavel). 
 
Přebor Prahy 2015 v rapid šachu jednotlivců 
• vítěz: Postupa Pavel (GROP Praha) 
 
Přebor Prahy 2015 v bleskovém šachu jednotlivců 
• vítěz: Postupa Pavel (GROP Praha) 
 
 
Turnaje jejichž pořadatelé požádali aby jejich vítězové měli právo postupu do 3. etapy 2016: 
• Turnaje 2. etapy 

o TJ Praga Praha 2015 podzim sk.1A 
o Přebor š.o. TJ Sokol Kobylisy 2015, skupina A 

 
 
Zpracování výsledků soutěže družstev dospělých 2014-2015 navázalo na způsob aplikovaný 
v předchozím ročníku, tj. pro jejich prezentaci bylo použito standarních nástrojů ŠSČR. V úloze 
vedoucích skupin se opět osvědčili Pavel Háse, Lubomír Jakuš, Jan Kropík, Milan Paulovič a Jan 
Veselský. Po skončení soutěže byly výsledky zpracovány pro účely zápočtu do ELO ČR i FIDE a včas 
odeslány zpracovateli ELO. 
Vítězy ročníku 2014-2015 Přeboru Prahy družstev dospělých se staly a právo postupu do 2. ligy tak 
získaly 1. Unichess C, 2. GROP B. Družstvo GROP B se postupu do 2. ligy zřeklo, účast ve 2. lize místo 
tohoto družstva přijal právoplatný náhradník TJ Pankrác B. 
 
 
Počet družstev v Přeboru Prahy 2015-2016 dospělých má o dalších 7 družstev více než předchozí ročník, 
tedy 111, což představuje 51 družstev ve 3. třídě rozdělených do 5 skupin (jedna o 11 družstvech, a 4 o 10 
družstvech), takže kalendář soutěže bude kombinovaný, tj. jednotný pro všechny třídy pouze v prvních 8 
kolech, dále pak bude jiný ve skupinách s losem pro 12 družstev a jiný ve skupinách s losem pro 10 
družstev. 
I z tohoto ročníku postupují 2 družstva do 2. ligy. 
 
 
 
Za STK PŠS předseda Jan Kropík 
 


