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Přebor škol v šachu 
aneb 

mistrovství ČR čtyřčlenných školních týmů 

Výsledky loňského 17. ročníku - krajské kolo 
Místo: Břeclav, sál Domu školství 
Termín: 22.1.2013 
Technické zajištění: TJ Tatran Poštorná 

 

Kategorie A 
Základní školy - 1. stupeň 

 Kategorie B 
Základní školy - 2. stupeň 

 Kategorie C 
Střední školy 

1. ZŠ Tyršova Kuřim  Tyršova ZŠ Kuldova Brno Gymnázium TGM Zastávka 
2. ZŠ Jungmannova Kuřim  G na tř. Kpt. Jaroše Brno  Gymnázium Vyškov 
3. ZŠ Ratíškovice  ZŠ Letní pole Vyškov  Gym. Brno Křenová 
4. ZŠ Velké Bílovice  ZŠ Veselí nad Moravou  SPŠ Jedovnice 
5. ZŠ Drnholec  ZŠ Jungmannova Kuřim  Gym. a SPgŠ Znojmo 
6. ZŠ a MŠ Kotlářská Brno  ZŠ Rájec-Jestřebí  Gymnázium Břeclav 
7. ZŠ a MŠ Vedlejší Brno  Gymnázium Břeclav  Gymnázium Mikulov 
8. ZŠ Pražská Znojmo  ZŠ Šumná  Biskupské gym. Brno 
9. ZŠ Rousínov  ZŠ Strážnice   
10. ZŠ Břeclav Slovácká  ZŠ Drnholec   
11. ZŠ Nesovice  Gymnázium Židlochovice   
12. ZŠ Jedovnice  Gymnázium Vyškov   

13.  Gymnázium Hustopeče   
 

Na tradičním místě a v tradičním chřipkové termínu (den před turnajem musely vzdát účast tři školy) se v 
břeclavském Domě školství utkalo 33 školních týmů s rovnými 150 hráči na soupiskách. 

V nejmladší kategorii I. stupeň základních škol se předloni usadila na trůnu ZŠ Kuřim Tyršova, loni se k ní 
přidala na druhém místě ZŠ Kuřim Jungmannova a letos si obě školy daly repete. Kdy skončí nadvláda 
Kuřimi? Prozatím to na předávání žezla moc nevypadá. Obě kuřimské školy ani jedinkrát neprohrály a kromě 
vzájemného duelu ztratily jedinou zápasovou remízu s Ratíškovicemi. 

V kategorii II. stupeň základních škol bylo velkým favoritem Gymnázium na tř. Kpt. Jaroše v Brně 
obhajující loňský titul. Ovšem týmová soutěž přeje družstvům vyrovnaným. A právě takovým byla Tyršova ZŠ 
Brno Kuldova. Kluci v průměru o nějaký rok mladší než "profesoři" z Jarošky sice s velkým favoritem prohráli 
1,5 : 2,5 (kdyby vyhrál Radek Zeman s Filipem Krajíčkem a bylo bylo 1 : 3, brala by zlato Jaroška), ale díky 
neuvěřítelné vůli po vítězství a týmovému duchu a určitě i díky vzornému vedoucímu Adamu Effenbergerovi 
vyhráli všechny ostatní zápasy 4 : 0 a slavně zvítězili s jednobodovým náskokem. Hlavní peloton zaostal za 
vítězem o rovných 10 bodů! 

V nejstarší kategorii středoškoláků šla zpočátku šla do čela SPŠ Jedovnice. Ve třetím kole rozprášili 
Jedovničtí jednoho z hlavních konkurentů - brněnské gymnázium na Křenové 3,5 : 0,5. Ve čtvrtém kole došlo 
k přímému souboji Jedovnic s největším favoritem Gymnáziem TGM. Zastávka a narazila kosa na kámen. V 
"podhradí" prokázala naprostou převahu Zastávka se dvěma děvčaty uprostřed sestavy a vyhrála 3:0. Na pódiu 
se Rudolf Zezula s figurou více bránil, bránil, ale neubránil. Ale ani Jedovnicím nebylo souzeno těšit se z 
kýženého postupu. Hned v příštím kole průmyslováci prohráli s Gymnáziem a SPgŠ Znojmo a stejně jako loni 
spadli v samotném závěru z vedoucího postu až na čtvrté místo. Trošku překvapivě se na druhé postupové 
místo propracovalo Gymnázium Vyškov. Odstup Vyškovských od vítězné Zastávky byl však propastný.  

Po svižném a korektním průběhu skončil turnaj opět s téměř hodinovým předstihem. Podrobněji na stránkách 
Jihomoravského šachového svazu. 
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Rozpis Přeboru škol v šachu 
 

mistrovství ČR čtyřčlenných školních týmů 
 

pro školní rok 2013/2014 
 

Jihomoravské krajské kolo 
 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel: Šachový oddíl TJ Tatran Poštorná z pověření Jihomorav-
ského šachového svazu v Brně. 

Termín: Úterý 21. ledna 2014. 

Časový rozvrh: 08,00 - 08,50   prezence, losování 
09,00 - 15,00  1.-7. kolo 
15,05 - 15,15  vyhlášení vítězů, předání cen 

Místo konání: Břeclav, sál Domu školství, ulice 17. listopadu 1a. Dům 
školství je vzdálen 10 minut chůze od nádraží ČD i ČSAD. 

Ředitel turnaje: David Ciprys, Mahenova 1, 690 02 Břeclav 
� 602 526 765 
mail: david.ciprys@tiscali.cz  

Právo účasti: Družstva postupující z okresních kol jihomoravského kraje.  

Kategorie: Kategorie A: žáci a žákyně 1. - 5. tříd  
Kategorie B: žáci a žákyně 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných 
ročníků víceletých gymnázií  
Kategorie C: žáci a žákyně středních škol. 

Všichni hráči musí být žáky téže školy. V kategoriích  A a B 
nemohou startovat žáci vyšších ročníků. Družstva 
v kategoriích B a C mohou být doplněna žáky mladšími. 
Každý hráč může hrát pouze za družstvo jedné věkové 
kategorie. 

Soupiska: Předběžnou soupisku zašlou družstva společně s přihláškou, 
definitivní soupisku odevzdají při prezenci. Soupiska musí 
obsahovat jména a příjmení hráčů, data narození a šachovou 
výkonnost (výkonnostní třída příp. ELO). Hráči jsou 
seřazeni podle výkonnosti. Hráč musí být na soupisce 

nasazen tak, aby jeho ELO nebylo o více než 150 bodů nižší 
než kteréhokoliv hráče na soupisce pod ním (3.VT=1250, 
4.VT=1100, 5.VT=1000). Šachový svaz České republiky 
garantuje, že rodná čísla budou použita výhradně pro účely 
evidence a kontroly celkového počtu účastníků. 

Přihlášky: Na adresu ředitele turnaje nejpozději do 13. ledna 2014. 
Přihláška musí být potvrzena ředitelstvím školy. 

Jízdné: Jízdné hradí vysílající škola. 

Startovné: 200Kč za družstvo. 

Technická ustanovení 

Složení 
družstva: 

Družstvo tvoří 4 hráči a maximálně dva náhradníci. Hráči 
nastupují vždy v pořadí uvedeném na soupisce. 

Hrací systém: Švýcarský systém na 7 kol, případně systém každý 
s každým. 

Hrací tempo: 2x20 minut na partii bez zapisování. Ve výjimečných 
případech (výrazné zpoždění příjezdu hromadných 
dopravních prostředků, hrací systém každý s každým při 
počtu startujících 9-10) má pořadatel právo stanovit tempo 
2x15 minut pro počáteční, případně i všechna kola turnaje. 

Hrací materiál:  Každé družstvo v kategorii 2. stupeň ZŠ a střední školy 
přiveze dvě šachové soupravy turnajové velikosti a dvoje 
jdoucí šachové hodiny. Pro kategorii 1. stupeň ZŠ zajistí 
materiál pořadatel. 

Hodnocení: O pořadí družstev rozhoduje postupně: 
a) počet olympijských bodů (celkové skóre) 
b) Buchholz 
c) Sonneborn-Berger 
d) lepší individuální výsledek na 1. šachovnici 

Postup: První dvě družstva v každé kategorii postupují do 
celostátního kola. Celostátní kola se uskuteční v 
březnu/dubnu 2014. Družstva v celostátním kole startují na 
vlastní náklady. 

V Břeclavi, 19.10.2013 
David Ciprys, ředitel soutěže 


