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Zpráva o činnosti Sportovně technické komise (STK) 

Zpracováno dne: 6.12.2016 

Zpracoval: Jan Kropík, Předseda STK 

Sportovně technická komise pracovala ve složení Jan Kropík, Jan Kovář, Milan Petras a 

Oldřich Vedral (rezignoval na členství v STK dne 24.7 2016). STK se v roce 2016 sešla 1x, 

ostatní záležitosti řešila telefonicky nebo emailem.  

Komise se zaměřila na dva hlavní úkoly: 

1. Uspořádání mistrovských soutěží jednotlivců a družstev (včetně plnění souvisejících 

informačních povinností) 

2. Zkvalitnění podmínek pro pořádání mistrovských soutěží 

Přebory Prahy jednotlivců 

Byla uspořádána většina mistrovských postupových soutěží jednotlivců. 

Přebor Prahy jednotlivců 2016 (kategorie muži) 

 konal se tradiční formou jako samostatný turnaj, v hrací místnosti š.o. Sokola 

Kobylisy. Vítězem se stal Vojtěch Kovář (Unichess). 

Mistrovství ČR mužů 2016 mělo formát otevřeného turnaje, a právo účasti měli krajští 

přeborníci za roky 2015 (Jan Soural) i 2014 (Pavel Postupa) - zúčastnil se Pavel Postupa (56. 

místo). 

Přebor Prahy v rapid šachu jednotlivců 2016 

  vítěz: Pavel Postupa (GROP Praha). 

Přebor Prahy v bleskovém šachu jednotlivců 2016 

 vítěz: Dubanský Bohuslav (TJ Bohemians Praha) 
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Byl inovován systém kvalifikačních turnajů pro přebor kraje jednotlivců. Inovace spočívá ve 

zjednodušení přidělování statutu „kvalifikace pro KP jednotlivců“ turnajům tomu 

vyhovujícím. Již není požadována účast hráčů z jiných oddílů, je zrušena nutnost nahlášení 

turnaje před jeho konáním (pořadateli tedy postačí při zaslání výsledků pro zápočet na ELO 

přidat mezi adresáty STK PŠS a STK automaticky sama vyhodnotí, jestli turnaji přidělí statut 

„kvalifikace pro KP jednotlivců“). Naznačené změny by mohly způsobit mírné zvýšení počtu 

těchto turnajů. Tato „nová“ Směrnice pro pořádání turnajů "kvalifikace pro krajský přebor 

jednotlivců" je v platnosti od 1.9.2016 se zpětnou účinností od 1.1.2016.  

Přebor Prahy  družstev 

Přebor Prahy družstev 

Zpracování výsledků soutěže družstev dospělých 2015-2016 navázalo na způsob aplikovaný 

v předchozím ročníku, tj. pro jejich prezentaci bylo použito standardních nástrojů ŠSČR. 

V úloze vedoucích skupin se opět osvědčili Pavel Háse, Lubomír Jakuš, Jan Kropík, Milan 

Paulovič a Jan Veselský, a nově Martin Postupa. Po skončení soutěže byly výsledky 

zpracovány pro účely zápočtu do ELO ČR i FIDE a včas odeslány zpracovateli ELO. 

Vítězi ročníku 2015-2016 Přeboru Prahy družstev dospělých se staly a právo postupu do 2. 

ligy tak získaly 1. TJ Pankrác C, 2. ŠK Loko Praha A. Ani jedno z těchto družstev nemělo zájem 

o postup. Přesto z Prahy postoupila z Přeboru Prahy 2 družstva (3. a až 6. v pořadí – TJ 

Bohemians Praha B a ŠK Sokol Vyšehrad C) do II. ligy, a to díky diplomatickému úsilí předsedy 

pražské STK. 

Počet družstev v Přeboru Prahy 2016-2017 dospělých je pro změnu zase nižší o 6 družstev 

oproti předchozímu ročníku (kdy došlo k navýšení o 7), tedy 105, což představuje 45 družstev 
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ve 3. třídě rozdělených do 4 skupin (jedna o 12 družstvech, a 3 o 11 družstvech). I z tohoto 

ročníku postupují 2 družstva do 2. ligy. 

Přebor Prahy v rapid šachu družstev 

ŠSČR obnovilo pořádání přeboru 4-členných družstev v rapid šachu. S určitými obavami se 

náš kraj k této soutěže přihlásil, tj. uspořádal přebor Prahy. Obavy pramenily ze zkušenosti z 

minulých let, kdy tato soutěž zanikla, a kdy konkrétně v Praze o ni nebyl zájem. O to víc jsme 

byli mile překvapeni letošním zájmem – zúčastnilo se 14 družstev, a z nich 3 (ŠK Loko Praha, 

ŠK Bohnice, ŠK Vyšehrad C), která se kvalifikovala svým výsledkem na M ČR, také přebor 

republiky hrála.  

 


