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Zpráva o činnosti Sportovně technické komise (STK) 

Zpracováno dne: 27.11.2019 

Zpracoval: Jan Kropík, Předseda STK 

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

v roce 2019 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 vypsány téměř všechny mistrovské postupové soutěže jednotlivců, ne však všechny 

nabídky byly účastníky využity. Přetrvávajícím problémem je malý zájem žen; ale to je 

problém i na celorepublikové úrovni. 

Přebor Prahy jednotlivců 2019 (kategorie muži) 

• Byl uspořádán v osvědčené spolupráci se šachovým oddílem Sokol Vyšehrad jako 

součást Rejfířova memoriálu na jaře 2019. Přeborníkem Prahy se stal IM Tomáš 

Kulhánek  (ŠK DP Praha). 

Přebor Prahy jednotlivců 2019 (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 2019 
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• Byl uspořádán ve spolupráci (i v tomto případě již osvědčené) s ŠK Dopravní podnik 

Praha (jako součást memoriálu Věry Menčíkové). V přeboru zvítězil GM Peter 

Michalík (Unichess), přebornicí Prahy se stala Sofie Přibylová (ŠK DP Praha). 

Přebor Prahy v bleskovém šachu jednotlivců 2019 

• Byl uspořádán ve spolupráci s šachovým oddílem SK OAZA Praha (i zde patří oddílu 

velké díky za ochotu turnaj uspořádat). Přeborníkem Prahy v kategorii muži se stal 

Vasil Tričkov (TJ Bohemians Praha), v kategorii junioři (H20) Michal Jelínek (SK OAZA 

Praha), v kategorii ženy Adéla Neuman Zákoucká (Unichess). 

STK má k dispozici předběžnou informaci, podle níž jen jeden turnaj splní v letošním roce 

podmínky pro uznání statutu „kvalifikace pro přebor Prahy jednotlivců 2019“. 

Přebor Prahy družstev 

Přebor Prahy družstev 

Pro zpracování výsledků soutěže družstev dospělých 2018-2019 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 2018-2019 Přeboru Prahy družstev dospělých se staly a právo postupu do 2. 

ligy si vybojovaly 1. TJ Kobylisy B, 2. SK OAZA Praha B. Obě tato družstva využila právo 

postupu. 

Počet družstev v Přeboru Prahy 2019-2020 dospělých proti loňskému ročníku opět vzrostl (i 

když jen o 1 družstvo), ze 106 na 107, což představuje 47 družstev ve 3. třídě, která se tak 

stále ještě vejde do 4 skupin (tří o 12 družstvech, a jedno o 11). Jeden oddíl (SK Kbely) 

požádal sice o zařazení jednoho svého družstva (B) do nižší soutěže, ale protože se jednalo o 

ponížení z 2. třídy do 3., nezpůsobilo to zvláční komplikace – náhradník (SK Rapid Praha) byl 

osloven, a ten právo účasti ve 2. třídě přijal. I z tohoto ročníku postupují 2 družstva do 2. ligy. 
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STK přišla s dalším vylepšení formuláře soupisky: připojila k němu databázi členů ŠSČR, a 

algoritmy vyhledávání a kontrol. Snad to některým z vás usnadnilo bezchybné vyplňování. 

Přebor Prahy v rapid šachu 4členných družstev 

Přebor Prahy 4členných družstev uspořádal opět ŠK Praha-Smíchov. Díky pečlivějšímu výběru 

termínu pro konání se zúčastnilo 20 družstev. 


