Zpráva o činnosti Sportovně technické komise (STK)
Zpracováno dne: 26.11.2018
Zpracoval: Jan Kropík, Předseda STK
Sportovně technická komise pracovala ve složení Jan Kropík, Jan Kovář a Milan Petras. STK se
v roce 2018 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 2018 (kategorie muži)


Byl uspořádán ve spolupráci s šachovým oddílem Sokol Vyšehrad jako součást
Rejfířova memoriálu na jaře 2018. Přeborníkem Prahy se stal GM Neuman Petr (v
době konání turnaje člen oddílu ŠK DP Praha).

Přebor Prahy jednotlivců 2018 (kategorie ženy)


Pořádání bylo vypsáno v rámci Rejfířova memoriálu, ale o přebornici se nehrálo kvůli
nezájmu ze strany žen.

Přebor Prahy v rapid šachu jednotlivců 2018


Byl uspořádán ve spolupráci s ŠK Dopravní podnik Praha (jako součást memoriálu
Věry Menčíkové). V přeboru zvítězil GM Neuman Petr (v době konání turnaje člen
oddílu ŠK DP Praha), přebornicí Prahy se stala Čejková Miroslava (ŠK Mahrla Praha).
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Přebor Prahy v bleskovém šachu jednotlivců 2018


Bude uspořádán ve spolupráci s šachovým oddílem SK OAZA dne 3. 12. 2018.
Přeborník Prahy bude tedy znám až v termínu konání konference, tj. 4.12.2018.

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 2019“.

Přebor Prahy družstev
Přebor Prahy družstev
Pro zpracování výsledků soutěže družstev dospělých 2017-2018 a pro jejich prezentaci byly
použity standardní nástroje ŠSČR. V úloze vedoucích skupin se osvědčili Pavel Háse, Jan
Hruška, 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 2017-2018 Přeboru Prahy družstev dospělých se staly a právo postupu do 2.
ligy si vybojovaly 1. TJ Pankrác D, 2. ŠK Mahrla Praha A. TJ Pankrác opět právo postupu
nevyužil, a ani řádný náhradník neprojevil zájem. Přesto se však podařilo, díky
diplomatickému úsilí a aktivitě předsedy pražské STK, opět zajistit postup dvou družstev –
kromě 2. ŠK Mahrla Praha A i 5. Dopravní podnik Praha B.
Počet družstev v Přeboru Prahy 2018-2019 dospělých proti loňskému ročníku vzrostl o 3
družstva, tedy ze 103 na 106, což představuje 45 družstev ve 3. třídě rozdělených do 4 skupin
(jedna o 12 družstvech a 3 o 11 družstvech). Příští sezóna bude poněkud komplikovaná,
protože o nižší soutěž (Přebor kraje místo 2. ligy) požádala TJ Bohemians pro své družstvo B,
takže v Přeborové skupině bude 13 družstev (proto ve 3. třídě 45 a ne 46 družstev), protože
takto "sestoupivší" družstvo nesmí být příčinou dodatečných sestupů ze skupiny, do niž je
takto družstvo přeřazeno. Protože z více důvodů není možné, aby se soutěž konala ve více
jak 13 týdnech, nebude v Přeborové skupině žádný volný týden pro všechny současně. Ale
aby byl alespoň v ostatních třídách před posledním kolem volný týden, budou se hrát v
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Přeborové skupině kola 11. a 12. v opačném pořadí. A ještě další na vysvětlenou „proč ne
zcela odpovídá složení družstev oproti seznamu oprávněných“: ŠK Smíchov pro svoje
družstvo, které sestoupilo z 2. ligy do Přeborové skupiny, také požádalo o zařazení do nižší
(1. třídy) soutěže - na takto uvolněné místo byl povolán náhradník (družstvo Kobylis, které
tuto nabídku přijalo). I z tohoto ročníku postupují 2 družstva do 2. ligy.
Přebor Prahy v rapid šachu 4členných družstev
Přebor Prahy 4členných družstev uspořádal opět ŠK Praha-Smíchov. Letos se zúčastnilo jen 5
regulérních družstev. Pravděpodobná příčina malého zájmu byla způsobena nepředvídanou
termínovou kolizí turnajů podobného typu.

Změny v organizaci soutěží
V roce 2018 STK uspořádala anketu na požadované změny v soutěžích a zároveň provedla
dílčí změny v organizaci soutěží družstev, aby mohl dojít ke zveřejnění losování v co
nejkratším termínu. Detaily je možné nalézt na webových stránkách v článku:
http://prazskysach.cz/zmeny-v-organizaci-preboru-druzstev-dospelych/
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