Zpráva o činnosti Sportovně technické komise (STK)
Zpracováno dne: 26.11.2017
Zpracoval: Jan Kropík, Předseda STK
Sportovně technická komise pracovala ve složení Jan Kropík, Jan Kovář a Milan Petras. STK se
v roce 2017 nescházela, jednotlivé úkoly byly řešeny telefonicky nebo prostřednictvím
emailu.
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 2017 (kategorie muži)
 Byl uspořádán ve spolupráci s šachovým oddílem Sokol Vyšehrad jako součást
Rejfířova memoriálu na jaře 2017. Přeborníkem Prahy se stal IM Pavel Vávra
(Unichess).
Otevřeného mistrovství ČR mužů 2017 se zúčastnil přeborník Prahy za rok 2016 (Vojtěch
Kovář) a obsadil 47. místo. Nejúspěšnějším pražským hráčem byl IM Lukáš Černoušek, který
skončil na 12. místě.
Přebor Prahy jednotlivců 2017 (kategorie ženy)
 Pořádání bylo vypsáno dokonce 2x – 1. v rámci Rejfířova memoriálu, 2. jako samotný
turnaj na podzim 2017. Ani v jednom případě se o přebornici nehrálo kvůli nezájmu
ze strany žen.
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Z důvodu nezájmu hráček STK zvažuje, že v příštích letech budou přebory žen vypisovány
výhradně jako součást přeboru Prahy jednotlivců (mužů).
Přebor Prahy v rapid šachu jednotlivců 2017


Byl uspořádán ve spolupráci s šachovým oddílem Sokol Vršovice. V přeboru zvítězil
FM Jan Vokoun (TJ Praha-Pankrác).

Přebor Prahy v bleskovém šachu jednotlivců 2017
 Byl uspořádán ve spolupráci s šachovým oddílem SK OAZA dne 28.11.2017.
Přeborníkem Prahy se stal Martin Hollan.
STK má k dispozici předběžné informace z nichž se lze domnívat, že v letošním roce splní dva
turnaje podmínky pro uznání statutu „kvalifikace pro přebor Prahy jednotlivců 2018“ –
Treybalův memoriál 2017 a otevřený přebor šach. oddílů TJ Praga a Sokol Vršovice.

Přebor Prahy družstev
Přebor Prahy družstev
Pro zpracování výsledků soutěže družstev dospělých 2016-2017 a pro jejich prezentaci byly
použity standardní nástroje ŠSČR. V úloze vedoucích skupin se 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.
Vítězi ročníku 2016-2017 Přeboru Prahy družstev dospělých se staly a právo postupu do 2.
ligy stejně jako v předchozím ročníku získaly 1. TJ Pankrác C, 2. ŠK Loko Praha A. Přestože
tato družstva opět neprojevila zájem o postup, podařilo se díky diplomatickému úsilí a
aktivitě předsedy pražské STK opět zajistit postup dvou družstev do II. ligy - 4. Viktorie Žižkov
A a 6. Unichessu C.
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Počet družstev v Přeboru Prahy 2017-2018 dospělých proti loňskému ročníku poklesl o 2
družstva, tedy ze 105 na 103, což představuje 43 družstev ve 3. třídě rozdělených do 4 skupin
(jedna o 10 družstvech a 3 o 11 družstvech). I z tohoto ročníku postupují 2 družstva do 2. ligy.
Přebor Prahy v rapid šachu 4členných družstev
Přebor Prahy 4členných družstev uspořádal ŠK Praha-Smíchov za účasti 15 družstev.
Přeborníkem Prahy se stalo družstvo ŠK AURORA.
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