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Zpráva o činnosti Komise mládeže PŠS (KM PŠS) 

Zpracováno dne: 5.12.2016 

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). Komise se sešla třikrát v roce 2016 a to 

26.1.2016, 21.6.2016  a 29.11.2016. Pravidelně se komunikovalo přes mail a telefon. 

 

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 2016 následující turnaje: 

 Přebor Prahy školních družstev I. stupně 2016 

 Přebor Prahy školních družstev II. stupně 2016  

 Přebor Prahy školních družstev středních škol 2016 
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 Přebor Prahy žáků jednotlivců 2015/2016 

 Přebor Prahy žáků jednotlivců 2016/2017 

 Přebor Prahy mládeže v rapidu 2016 

 Přebor Prahy juniorů v bleskovém šachu 

 Přebor Prahy družstev žáků do 12ti let 2016 

 Přebor Prahy družstev žáků do 15ti let 2016 

 Přebor Prahy družstev žáků do 15 ti let 2016/2017 – Pražská mládežnická liga 

 Finále Přeboru Prahy juniorů 2016 

Podrobnosti k turnajům a jejich výsledkům jsou na stránkách KM PŠS. 

Systémové změny v soutěžích 

Komise mládeže PŠS zanalyzovala způsob pořádání soutěží v minulých letech a provedla 

několik systémových změn s cílem zlepšit kvalitu turnajů, zvýšit zájem a vést mládež ke 

správným herním návykům.  

 Přebor Prahy družstev žáků do 15ti let byl změněn do podoby, v jaké se hraje 

navazující soutěž a jak se soutěž organizuje v ostatních krajích. Místo jednodenního 

turnaje v rapid tempu se jedná o dlouhodobou soutěž ve vážném tempu. KM PŠS věří, 

že to přispívá k lepší kultuře soutěže a vychovává mladé hráče k vážným partiím. 

 Na všechny soutěže, kde je to možné vypisuje nově KM PŠS otevřené výběrové řízení. 

Není to možné u soutěží, kde PŠS podá žádost o dotaci mimo ŠSČR a dlouhodobých 

ligových soutěží družstev. 

 V minulosti museli účastníci nosit na soutěže pořádané KM PŠS vlastní herní materiál. 

KM PŠS došla k závěru, že to odrazuje zejména začínající hráče k účastem na turnaji a 

vyžaduje od pořadatelů kompletní zajištění hracího materiálu. 

 Nově bylo samostatně uspořádáno Finále Přeboru Prahy juniorů. Tato soutěž je 

myšlena jako relativně uzavřená soutěž pro nejlepší mladé hráče z Prahy. Dokázali 

jsme najít slušné prostředky na podpoření tohoto prestižního turnaje pro menší počet 
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účastníků, kteří se na něj museli probojovat předchozími dobrými výsledky. V tomto 

konceptu budeme pokračovat v dalších letech. 

 V roce 2016 se konal Přebor Prahy mládeže v rapid šachu jako série několika turnajů. 

Po zhodnocení zpětných vazeb ze strany rodičů a trenérů se turnaj bude v roce 2017 

pořádat opět jako jednodenní rapidový turnaj. 

Aktivita uvnitř PŠS a ŠSČR 

 Po intenzivní a široké diskusi byla do kompetence TKM PŠS předána tvorba a správa 

Listiny talentů PŠS, která slouží k potřebám TCM Praha společně s vizemi KM PŠS. 

 Byl vypracován statut KM PŠS a jednací řád KM PŠS. 

 Ve spolupráci s KMK PŠS byl zlepšen způsob komunikace s oddíly, rodiči a jinými 

složkami PŠS. 

 KM PŠS administrovala projekt ŠSČR Podpora kroužků a oddílů pro rok 2016. 

 KM PŠS zorganizovala činnost v rámci projektu ŠSČR Šachy do Škol v roce 2016. 

 


