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Zpráva o činnosti Sportovně technické komise (STK) 

Zpracováno dne: 20.11.2021 

Zpracoval: Jan Kropík, Předseda STK 

Sportovně technická komise pracovala ve složení Jan Kropík, Jan Kovář a Milan Petras. STK se 
v roce 2021 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 

Pořádání akcí z úseku komise, tj. především pořádání mistrovských soutěží dospělých, bylo 
v průběhu roku zásadně ovlivněno pokračující epidemií covid-19. 

         

Přebory Prahy jednotlivců 

Vzhledem k omezením způsobeným epidemií se podařilo ze standardních soutěží realizovat 
jen: 

Přebor Prahy v bleskovém šachu jednotlivců 2021 

• ve spolupráci s SK OAZA 11. listopadu. Přeborníkem Prahy se stal Jakub Půlpán z ŠK 
Dopravní podnik Praha. 

 
Jako náhradu běžných turnajů jsme uspořádali (za vydatné pomoci Jakuba Čmiko) online 
turnaje: 

Přebor Prahy jednotlivců v online bleskovém šachu 2021 

• 6.4.2021.  Turnaj vyhrál Jakub Půlpán z ŠK Dopravní podnik Praha. 

Velká cena Prahy v online bleskovém šachu 2021 

• Seriál 5 turnajů v termínech 13.4., 20.4., 27.4, 4.5. a 11.5. 2021.  Celé soutěže se 
zúčastnilo 44 hráčů. Celý seriál vyhrál Vasil Tričkov z TJ Bohemians Praha. 

 

  



 
 
 

Zpráva o činnosti STK PŠS  Zpracoval: Jan Kropík 
Strana 2/3 

 

Přebor Prahy družstev 

Přebor Prahy 8-členných družstev ve standardním šachu 

Protože z ligových utkání byla ještě na začátku roku 2021 sehrána jen utkání 1. kola prvních 
lig, byly na začátku ledna důvodné pochybnosti o tom, že se soutěž v našem kraji odehraje.  
Přesto jsme se zrušením soutěže čekali až do 7. února, protože se v průběhu ledna epidemická 
situace mírně zlepšovala – bohužel ne tak, aby bylo možné v dohledné době hrát šachy 
kontaktně. 
V návaznosti na zrušení soutěže bylo rozhodnuto, že účast v ročníku 2020-2021 (zařazení do 
KP a do tříd KS na základě přihlášek) se převádí do ročníku 2021-2022 jako právo účasti. 
 
Zkušenost z  ročníku 2020-2021 nás vedla ke snaze umožnit konání soutěže alespoň v nějaké 
časově kratší variantě. Proto přicházíme pro ročník 2021-2022 s alternativním řešením ve 
dvou variantách - A a B (zkrácená). Možnost případného zkrácení soutěže byla konzultována s 

STK ŠSČR, která zdůraznila, že aby byla soutěž v souladu s čl. 3.4.5. Soutěžního řádiu, musí 
být rozhodnutí o její organizační struktuře vyhlášeno nejpozději v den jejího zahájení, tj. před 
termínem 1. kola. Pozdější případné zkrácení soutěže by bylo porušením zákazu měnit systém 
organizace soutěže v jejím průběhu (viz zmíněný článek SŘ); proto ty dvě varianty. STK PŠS 
zvažovala i případné posunutí termínu soutěže do pozdějších měsíců, a usoudila, že chtít hrát 
později jak v dubnu je nerealistické. Proto, pokud se neodloží začátek o více než 3 týdny, bude 
použita varianta A, jinak varianta B. Aby bylo možné rozhodnout o tom, která varianta bude 
použita, i po proponovaném začátku soutěže, je nutné oficiálně změnit termín začátku soutěže. 
Na tuto změnu má ŘO podle ustanovení Soutěžního řádu právo; přesto jsme si dali do propozic 
„ŘO si vyhrazuje právo na změnu termínu začátku konání soutěže.“ (je to spíše jen připomenutí 
toho práva). 
 

Ještě připomínáme jedno „covidové“ ustanovení, které jsme měli již v minulém ročníku: 

Ustanovení článku 5.10. („Rozhodnutí o uplatnění vyšší moci přísluší do pravomoci VV PŠS.“ ) 
říká, že rozhodnutí jaká událost je považována za zásah vyšší moci přísluší VV. Aby se STK 
nemusela obracet s každou nestandardní událostí na VV, přijal VV PŠS dne 22.11.2021 toto 
usnesení: Za zásah vyšší moci do konání utkání v plánovaném termínu bude považována každá 
událost „družstvo v karanténě“ nebo náhlé uzavření hrací místnosti nebo epidemiologickými 
příčinami přerušená soutěž, vyskytnuvší se v průběhu soutěže družstev dospělých 2021-2022. 

K tomu, co je to „družstvo v karanténě“, a jak budou realizovány dohrávky odložených utkání 
uvádíme následující výklad: 

• Za „družstvo v karanténě“ bude považována taková situace kdy nebude možné z hráčů 
neblokovaných karanténou (jiné důvody nejsou v tomto případě omluvou) vytvořit pro 
plánovaný termín konání utkání regulérní sestavu o 8 hráčích (regulérní ve smyslu článku 
3.6.2 Soutěžního řádu), z nichž by byla alespoň polovina hráčů s povinností sehrát v 
průběhu soutěže nejméně 2 partie (ve smyslu článku 3.5.6 Soutěžního řádu). 
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• Takovouto skutečnost má každé družstvo právo využít i jako neočekávanou událost, tj. 
může o ní informovat ještě i v den plánovaného termínu konání utkání. ŘO i soupeř to 
bude povinen přijmout jako důvod k odložení konání utkání na dobu neurčitou. 

• Události „družstvo v karanténě“ a náhlé uzavření hrací místnosti musí být doloženy 
čestným prohlášením oprávněného zástupce oddílu (v listinné formě nejpozději 2 dny po 
oznámení výskytu události), které musí v případě „družstvo v karanténě“ obsahovat datum 
počátku karantény a jmenný seznam hráčů jichž se karanténa týká.  

• V zájmu co největší regulérnosti výsledků soutěže bude snaha, aby byla sehrána pokud 
možno všechna utkání.  

• Proto bude povinnost sehrát je i v náhradním termínu stanoveném ŘO.  

• V souladu s článkem 5.7. Propozic soutěže bude moci být náhradní termín konání utkání 
stanoven i na den v období po proponovaném konci soutěže. 

• Náhradní termín bude oznámen nejpozději 14 dnů předem.  

• Družstvům bude dána možnost dohody i na jiném termínu, avšak ne na pozdější datum 
než bude to stanovené. 

• Podobně bude postupováno i v případě náhlého uzavření hrací místnosti. 
 
 
Přebor Prahy v rapid šachu 4členných družstev 

Soutěž nemohla proběhnout před konáním M ČR této soutěže. Protože je to postupová soutěž 
v rámci téhož kalendářního roku, nebyl důvod pro pořádání v pozdějším termínu. 

 

 


