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Zpráva STK 2020 

STK působí stále ve stejném složení:  

Jiří Křivský, Michal Babička, Zdeněk Janda, Jan Libosvár 

Soutěže pořádané ÚKŠS probíhají bez problémů. 

❖ Ve 2. lize naše družstva mají 6 zastoupení (SK Děčín, TJ Tatran Podbořany, 

ŠK Slavoj Litoměřice, TJ Sokol Údlice, ŠK Teplice, ŠK Spartak Ústí n. L.). 

❖ V KP je 12 družstev. 

❖ V KPII je 18 družstev rozdělených do dvou skupin, 6(A) + 12(B) účastníků. 

❖ V KPIII je 21 družstev ve 2 skupinách, 11(A) + 10(B) účastníků.   

❖ Úhrnem hraje 57 družstev, která reprezentují ÚKŠS. 

 

Do sezóny 2019/2020 se většina družstev přihlásila včas, za což bych rád 

poděkoval všem, kteří tak učinili. 

 

Protože nastala situace kolem covid-19, došlo k odložení posledních 2 kol 

krajských přeborů družstev. 20. 5. 2020  rozhodl VV ÚKŠS na schůzi o jejich 

dohrání.  Přes všechny nesnáze se soutěže dohrály. 

 

Krajské přebory rapidu a blesku se z důvodu covid nekonaly. KP jednotlivců 

mužů a žen se nakonec uskutečnil 22. 7. - 26. 7. 2020, pořadatelem byl Šachový 

klub Teplice. 

Při tomto turnaji se 24. 7. 2020 uskutečnila schůze STK, zhodnotila proběhlou 

sezónu, zápis je na stránkách ÚKŠS. 
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Losování družstev na sezónu 2020/2021 proběhlo 19. 9. 2020 řízeným 

losováním.  Podařilo se vyhovět všem požadavkům všech družstev. Článek je k 

přečtení na stránkách ÚKŠS. 

 

STK děkuje všem pořadatelům turnajů.  Veškeré turnajové podrobnosti najdete 

na stránkách ÚKŠS http://www.ukss.cz/ 

 

Žádám všechny předsedy oddílů o kontrolu svých kontaktních údajů na 

webových stránkách ŠSČR. Množí se případy nedostatku informací pro oddíly, 

z hlediska nedoručení emailů, protože kontaktní informace na stránkách ŠSČR 

neodpovídají skutečnosti.  

 

Některé oddíly neplatí vklad do soutěže za svá družstva včas. Rád bych všechny 

požádal, aby ti, kterých se to týká, platili startovné včas. 

 

STK ÚKŠS hledá zájemce o řízení soutěže KP3A. Jediný požadavek je schopnost 

práce se Swissmanagerem. V případě zájmu pište mail na krivskyjiri@seznam.cz 

 

Jiří Křivský předseda STK ÚKŠS 
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