
Ústecký krajský šachový svaz – komise mládeže 

 

Zpráva o činnosti KM ÚKŠS v roce 2020 

 
Komise mládeže pracovala v roce 2020 ve složení: předseda Jiří Kalužný, členové 

Monika Durdisová, Radek Ulrych. 

 

Členové komise mládeže se starali o určitou oblast činnosti. Monika Durdisová řídila 

krajský přebor družstev starších žáků, krajský přebor družstev mladších žáků a přebory škol. 

Radek Ulrych se staral o seriál Velkých cen družstev. Jiří Kalužný řídil seriál Grand Prix 

mládeže jednotlivců, krajský přebor mládeže, krajský přebor juniorů, krajský přebor mládeže 

a juniorů v rapid šachu, krajský přebor juniorů v bleskovém šachu, staral se o projekt Šachy 

do škol a vyplácení dotací oddílům, obstarával kompletní aktualizaci internetových stránek 

mládeže ÚKŠS, řídil práci komise a zastupoval KM ve VV ÚKŠS a při jednáních KM ŠSČR. 

S koordinací termínového sportovního kalendáře pomáhal KM Ing. Vladimír Hadraba. 

 

V průběhu roku byla komise mládeže neustále v kontaktu díky emailové 

korespondenci. Emailem se řešilo, schvalovalo a rozhodovalo o věcech, které má KM na 

starosti. KM schvalovala proposice turnajů, rozpisy soutěží, dolaďoval se termínový kalendář, 

rozhodovalo se o pořadatelích krajských akcí atd. 

 

V minulé sezóně 2019/2020 komise mládeže zabezpečila tyto tři mládežnické 

mistrovské soutěže: krajský přebor mládeže, který se konal v původním termínu, krajský 

přebor mládeže a juniorů v rapid šachu, který byl přeložen na prázdninový červencový termín, 

a krajský přebor juniorů, který se konal též v náhradním termínu v Teplicích. 

Další mistrovské soutěže se z důvodu nemoci Covid-19 neodehrály. Krajský přebor 

družstev starších žáků musel být přeložen na červnový termín a bohužel nakonec zbyl jediný 

tým (ŠK Louny), který tímto postoupil do 1. ligy mládeže 2020/2021. Krajský přebor 

družstev mladších žáků se neodehrál ani nebyl přeložen, protože bylo zrušeno MČRDMŽ. 

Nemohl se konat ani krajský přebor juniorů v bleskovém šachu. Turnaj, na kterém se tento 

přebor měl konat, byl zrušey. 

 

Z dalších turnajů se v sezóně 2019/2020 odehrálo pouze pět částí seriálu Grand Prix 

mládeže jednotlivců. Poslední dva turnaje seriálu (v Teplicích a v Chomutově) se na jaře 2020 

z důvodu nemoci Covid-19 již nehrály.  

 

Co se týká sezóny 2020/2021 měla komise mládeže naplánovány všechny obvyklé 

akce. Na všechny naplánované akce byly i vydány pořadateli proposice. Bohužel zatím se 

v kraji nemohl z důvodů nemoci Covid-19 konat v probíhající sezóně 2020/2021 žádný turnaj. 

 

V sezóně 2020/2021 se tedy do konce roku 2020 neodehrál naplánovaný turnaj GP 

v Chomutově. 

Populární seriál Velkých cen družstev, který obsahuje vždy 3 turnaje byl tentokrát 

v roce 2020 z důvodu nemoci Covid-19 úplně zrušen. 

Jak se bude vyvíjet situace v 1. pololetí 2021 se uvidí a KM věří, že se alespoň nějaké 

turnaje uskutečnit budou moci. 

 

Nezávislé šachové turnaje se konají alespoň na internetu online. Vyzdvihnout zaslouží 

Šimon Peroutka (Sokol Údlice), který pořádá každou sobotu rapid turnaj mládeže na 

lichess.org. 



 

O dění v mládežnickém šachu informují internetové stránky našeho krajského 

šachového svazu (www.ukss.cz). Na stránkách je vytvořena sekce Mládež, kde lze nalézt 

informace z práce komise mládeže a také krajské mládežnické turnaje včetně seriálu Grand 

Prix mládeže jednotlivců, které komise mládeže řídí. 

 

Závěrem zprávy vyslovuji poděkování kolegovi a kolegyni v komisi a trenérům 

mládeže za obětavou práci. Pořadatelům mládežnických turnajů za snahu připravovat turnaje i 

když se nyní neví, zda se konat budou, nebo nebudou. 

  

      Jiří Kalužný, předseda KM ÚKŠS 


