Zpráva o činnosti Komise mládeže PŠS (KM PŠS)
Zpracováno dne: 25.11.2018
Zpracoval: Vojtěch Rut, předseda KM PŠS
Komise mládeže pracovala ve složení Vojtěch Rut (předseda), Pavel Kopta (člen), Lukáš Vlasák
(člen), Jakub Čmiko (člen) a Lukáš Černoušek (člen).
Hlavní působnosti KM PŠS jsou:
1. Pořádání mistrovských soutěží mládeže.
2. Komunikace s oddíly pracujícími s mládeží a rodiči.
3. Spolupráce s TMK PŠS a TCM Praha.
4. Správa projektů ŠSČR zaměřených na mládež v rámci Prahy (Šachy do Škol, Podpora
kroužků a oddílů)
5. Určení postupujících pro mistrovské soutěže KM ŠSČR.
Společné cíle v těchto oblastech jsou rozvoj kvality i kvantity mladých šachistů na území hlavního
města Prahy a zlepšování prostředí šachových turnajů a jiných šachových akcí určených primárně
pro mládež.
KM PŠS se v rámci ŠSČR zodpovídá KM ŠSČR i VV PŠS. Komunikuje s ostatními krajskými
komisemi mládeže, projektem Šachy do Škol, TMK PŠS a TCM Praha.

Mistrovské soutěže
Komise mládeže PŠS pořádala v roce 2018 následující turnaje:
● Přebor Prahy školních družstev I. stupně 2018
● Přebor Prahy školních družstev II. stupně 2018
● Přebor Prahy školních družstev středních škol 2018
● Přebor Prahy žáků jednotlivců 2017/2018
● Finále Přeboru Prahy juniorů 2018
● Přebor Prahy juniorů v bleskovém šachu 2018
● Přebor Prahy družstev žáků do 12ti let 2018
● Přebor Prahy družstev starších žáků 2018/2019

Podrobnosti k turnajům jsou na stránkách KM PŠS


http://prazskysach.cz/mladez/druzstva/



http://prazskysach.cz/mladez/jednotlivci/

Zkušenosti ze soutěží organizovaných PŠS
● Přebor Prahy družstev starších žáků se hraje jako dlouhodobá soutěž ve vážném tempu. Proti
minulému roku se přihlásilo 15 družstev a přebor se bude hrát švýcarským systémem.
V příští sezóně bude řešeno, zda neudělat 2 skupiny.
● Stále platí, že KM PŠS požaduje po organizátorech turnajů, aby kompletně zajistili vlastní
herní materiál a nepožadovali ho tak od hráčů. Vzhledem k tomu, že organizátorů není
mnoho a v řadě případů se hlásí jen jeden nebo žádný zájemce, tak tento požadavek se daří
uplatňovat jen zčásti.
● Přebor Prahy jednotlivců mládeže bude na základě požadavku ŠSČR hrán vážným tempem,
což v současné době dělá potíže všem stranám a bude dále řešeno v KM PŠS.
● Přebor Prahy juniorů v bleskovém šachu se po dobré zkušenosti opět spojil s Přeborem
Prahy mužů v bleskovém šachu konaného dne 3.12.2018. Vzhledem k dobré výkonosti
juniorů a faktu, že navazující soutěž se také hraje společně, to považujeme za správný krok a
chceme takto postupovat i v příštích letech.
● Na sezónu 2018-2019 vypsala KM PŠS na většinu turnajů otevřený konkurz. S výjimkou
přeboru školních družstev, o který se přihlásili 2 účastnicí, není o organizaci velký zájem.
Do ostatních konkurzů se hlásí 0 - 1 zájemce. Z tohoto důvodu KM PŠS uvítá, když se
všichni potenciální pořadatelé proaktivně přihlásí k organizaci turnaje.

