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Zpráva STK 2021 

Složení STK se změnilo, komisi opustil pan Jan Libosvár. 

STK tedy působí ve složení Jiří Křivský, Michal Babička, Zdeněk Janda, soutěž 

KP3 řídí pan Radek Ulrych. 

Soutěže a turnaje pořádané ÚKŠS probíhají dle termínového kalendáře. 

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

ŠK Slavoj Litoměřice 2 družstva, TJ Sokol Údlice, ŠK Teplice). 

❖ V KP je 12 družstev. 

❖ V KPII je 16 družstev rozdělených do dvou skupin, 8(A) + 8(B) účastníků. 

❖ V KPIII je 12 družstev. Pro nízký zájem pouze jedna skupina. 

❖ Úhrnem hraje 46 družstev, která reprezentují ÚKŠS. 

 

Ke smůle všech šachistů se sezóna konala pod vlivem covid, už samotné 

zahájení bylo problematické.   

Protože se extraliga družstev hraje v počtu 14 účastníků, je možné, že vlivem 

sestupů z vyšší soutěže do prvních a druhých lig bude více sestupujících 

družstev i do Krajských přeborů. 

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

uskutečnil 28.7.-1.8.2021, pořadatelem byl Šachový klub Teplice. 

 

Schůze STK se kvůli omezením způsobeným covidem nekonala. 

 

Losování družstev na sezónu 2021/22 proběhlo 23.9.2021 řízeným losováním.  

Podařilo se vyhovět všem požadavkům všech družstev. Článek je k přečtení na 

stránkách ÚKŠS. 
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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 soutěží za svá družstva řádně. Rád bych 

požádal, aby ti, kterých se to týká, platili vklad řádně a včas. 

 

Jiří Křivský předseda STK ÚKŠS 
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