
TJ Tatran Poštorná 

z pověření 
Okresního šachového svazu Břeclav 

pořádá 

okresní kolo 

Přeboru škol v šachu 
(Mistrovství ČR školních týmů) 

 
 
Datum konání: Středa 25. listopadu 2015 

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

Ředitel turnaje a 

hlavní rozhodčí: 

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

Hrací systém: Hrají čtyřčlenná školní družstva švýcarským systémem nebo systémem 
každý s každým ve třech kategoriích: 
Kategorie A: 1.-5. třídy ZŠ 
Kategorie B: 6.-9. třídy ZŠ + nižší třídy víceletých gymnázií 
Kategorie C: střední školy 

Složení družstva: Hráči musí být žáky téže školy, kategorie B a C mohou být doplněny 
žáky mladšími. 

Prezence: 08,00 - 08,50 hodin 

Zahájení turnaje: 08,50 - 09,00 hodin 

Zakončení turnaje: 13,00 - 13,15 hodin 

Čas na rozmyšlenou: 2x15minut na partii. 

Materiální zajištění: Hrací materiál zajistí TJ Tatran Poštorná, organizační náklady, pronájem 
sálu a věcné ceny hradí Okresní šachový svaz Břeclav a partneři akce. 

Hodnocení: O pořadí rozhoduje: 
� počet olympijských bodů (skóre) 
� počet zápasových bodů 
� výsledek vzájemného zápasu 
� lepší individuální výsledek na 1. šachovnici 
� los 

Výsledky budou zveřejněny na webu Jihomoravského šachového svazu 
http://jmss.chess.cz/  

Postup: Nejlepší dvě družstva v každé kategorii postupují do krajského kola.  

 
 
Břeclav, 15.10.2015       Těšíme se na Vaši účast 
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Přebor škol v šachu 
(Mistrovství ČR školních týmů) 

výběr z výsledků loňského 19. ročníku, okresní kolo 25.11.2014 
 

116 hráčů (mezi nimi bohužel jen 5 dívek, stejně jako loni) ve 27 týmech z 15 škol¸ 
většinou stálých každoročních účastníků¸ obsadilo v úterý 25 listopadu 2014 sál 
břeclavského Domu školství a rozdělilo si medaile ve třech věkových kategoriích… 
Pokračování souhrnného článku o soutěži najdete zde: 
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1379 

Kategorie A 
Základní školy - 1. stupeň 

 Kategorie B 
Základní školy - 2. stupeň 

 Kategorie C 
Střední školy 

Masarykova ZŠ Lanžhot A  Gymnázium Břeclav  Gymnázium Břeclav A 
ZŠ Kobylí  Gym. Velké Pavlovice  Gymnázium Břeclav C 
Masarykova ZŠ Lanžhot B  ZŠ Velké Němčice  Gymnázium Břeclav B 
ZŠ Velké Bílovice  Gymnázium Mikulov A  Gym. T.G.M. Hustopeče 
ZŠ Drnholec  ZŠ Drnholec  Gymnázium Mikulov 
ZŠ Jana Noháče Břeclav  ZŠ Břeclav Slovácká  SOU Břeclav A 
  ZŠ Břeclav Kupkova B  SOU Břeclav B 
  Gymnázium Mikulov B   
  ZŠ Velké Bílovice   
  ZŠ Břeclav Kupkova A   
  ZŠ Kobylí A   
  Masarykova ZŠ Lanžhot   
  ZŠ Hustopeče Nádražní   
  ZŠ Kobylí   

V kategorii 1. stupeň základních škol šla ze začátku do čela ZŠ Kobylí jedinou 
zápasovou ztrátu - remízu 2 : 2 utrpěla v předposledním kole s pozdějším vítězem. Je 
obdivuhodné, že Masarykova ZŠ Lanžhot bojovala o prvenství hned se dvěma družstvy. 

Prostřední kategorie 2. stupeň základních škol byla tradičně nejpočetnější. Velkými 
favority byli obhájci titulu z Gymnázia Břeclav. Stejně jako loni však jejich cesta k 
vítězství nebyla úplně přímočará a museli se spokojit se dvěma zápasovými remízami. 
Shodou okolností se družstvy, která nakonec obsadila druhé a třetí místo - s Gymnáziem 
Velké Pavlovice a ZŠ Velké Němčice. 

V nejstarší kategorii středoškoláků kraluje už léta Gymnázium Břeclav. Letos se ve 
školním kole sešlo tolik vyrovnaných borců, že gymnazisté postavili dokonce 3 týmy. A 
ačkoliv si navzájem nic nedarovali, obsadili svorně první tři místa. Určitým paradoxem 
bylo až třetí místo Gymnázia Břeclav B, které neprohrálo jediný zápas! Ale také jen jediný 
vyhrálo, zbylých 5 skončilo nerozhodně 2 : 2... 

Loňské krajské kolo proběhlo opět v Břeclavi 27.1.2015. Nejlépe se dařilo Gymnáziu 
Břeclav v kategorii 2. stupeň ZŠ, která skončila na 8. místě. Článek o soutěži najdete zde: 
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1698  

 
Šachový svaz České republiky vypisuje 

Mistrovství ČR školních týmů  
aneb 

Přebor základních a středních škol v šachu 
XX. ročník 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
přebor škol v šachu je tradiční postupovou soutěží, která zahrnuje základní 
(školní), okresní, krajské a celostátní kolo. Základní kolo mohou organizovat 
školy zcela podle svých možností a pravidel. O šachový materiál a případnou 
odbornou pomoc můžete požádat níže uvedených šachové oddíly, případně přímo 
garanta okresního kola (David Ciprys). Největším množstvím materiálu disponuje 
Tatran Poštorná. 
Okresní kolo se uskuteční ve středu 25.11.2015 v sále Domu školství Břeclavi. 
Hraje se jako soutěž čtyřčlenných školních týmů ve třech věkových kategoriích: 
1.-5. třídy ZŠ, 6.-9. třídy ZŠ a střední školy. Krajské kolo proběhne 26. ledna 
2016 opět v Břeclavi, celostátní kolo v dubnu 2016. 
Královská hra je prověřena staletími. Můžeme si přehrávat partie Napoleona a 
Rousseaua nebo řešit úlohy z rukopisů starých více než jedno tisíciletí. Šachy jsou 
prubířským kamenem rozumu (Goethe). Samostatností v myšlení a rozhodování 
jsou alternativou k povrchnosti a roztěkanosti. Věříme, že Vaše škola najde 
vhodného pedagoga a nevynechá příležitost zúčastnit se okresního kola, které v 
minulosti přivedlo stovky dětí k aktivnímu trávení volného času. 
 

 Přehled šachových oddílů, ve kterých je možno požádat o zapůjčení šachového 
materiálu (aktivní šachový oddíl existuje např. i v Brumovicích) 

TJ Tatran Poštorná ŠK Hustopeče Velké Bílovice 
RNDr. David Ciprys  Ing. Luboš Kuchynka Ladislav Svoboda 
� 602 526 765 

david.ciprys@tiscali.cz 
 � 603 854 456 

lubos.kuchynka@tiscali.cz 
�B 722 538 856 

svobodasach@seznam.cz 
 

Slavoj Velké Pavlovce Mikulov Sokol Lanžhot 

František Kynický Ing. Jaroslav Švásta Ing. Jiří Ciprys ml. 
�B 732 901 944 �B 519 510 504 � 777 040 490 

Kynicky@seznam.cz   
 

Za Šachový svaz ČR zve a za Váš čas děkuje 
RNDr. David Ciprys, 
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garant okresního kola soutěže 

R O Z P I S 
Přeboru škol v šachu pro školní rok 2015/2016 

 
Určení soutěže: Soutěž je určena žákům základních a středních škol. 
Kategorie: Kategorie A: žáci a žákyně 1. - 5. tříd 

Kategorie B: žáci a žákyně 6. - 9. tříd ZŠ,  žáci a žákyně nižších 
ročníků víceletých gymnázií 

Kategorie C: žáci a žákyně středních škol a vyšších ročníků 
víceletých gymnázií 

Kategorie B a C mohou být doplněny žáky mladšími.  

 
Základní (školní) kolo 

Pořadatel: Základní (střední) škola. 

Hrací systém: Zcela podle možností a pravidel školy. Nezávazné doporučení: hrát 
jako soutěž jednotlivců. Pokud je počet účastníků 8-10 nebo méně, 
je vhodné hrát systémem každý s každým dle Schurigových tabulek. 
Při vyšším počtu účastníků je možno zvolit např: 
- systém kvalifikačních skupin + finále 
- švýcarský systém (informace podá OŠS) 
- vylučovací systém (pavouk) atd. 

Délka partie: Zcela podle možností a pravidel školy. Nezávazné doporučení:  
- pro starší a pokročilé hráče - hrát se šachovými hodinami 2x15 
nebo 2x20 minut 
- pro začátečníky - hrát bez hodin, po 15 - 20 minutách provést 
odhad výsledků neukončených partií 

Hrací materiál: Zajistí škola ve spolupráci s blízkým šachovým oddílem. 

Ceny pro vítěze: Dle možností školy. 
Postup: Z nejlepších jednotlivců v každé kategorii bude vytvořeno 

čtyřčlenné družstvo, které postupuje do okresního kola. 

 
Okresní kolo 

Pořadatel: Okresní šachový svaz (OŠS) Břeclav. 
Místo konání: Břeclav, tradičně Dům školství – viz samostatné propozice. 

Termín konání: Středa 25.11.2015. 
Hrací systém: Okresní kolo se hraje jako soutěž čtyřčlenných školních družstev. 

Každá kategorie staví samostatné družstvo. Škola může postavit v 
každé kategorii libovolný počet družstev. 

Délka partie: Hraje se se šachovými hodinami tempem 2 x 15 minut na partii. 

Hrací materiál: Zajistí OŠS Břeclav. 

Ceny: Nejlepší družstva a jednotlivci obdrží diplomy a věcné ceny dle 
možností OŠS Břeclav. 

Postup: Nejlepší dvě družstva v každé kategorii postupují do krajského kola. 

 
Krajské kolo 

Pořadatel: Jihomoravský šachový svaz. 

Termín: 26.1.2016. 
Místo: Břeclav. 

 Celostátní kolo 
Pořadatel: Šachový svaz České republiky. 

Termín: Předběžně duben 2016. 
Místo: Zatím neurčeno. 

 

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------� 
Přihláška do okresního kola 

 

Přebor škol v šachu 
 

prosím odešlete do 20.11.2015 na adresu David Ciprys, Mahenova 1, 690 02 Břeclav 
nebo david.ciprys@tiscali.cz 

 
Škola .................................................................................................................... 

Přihlašuje do okresního kola Přeboru škol  v šachu 
 
 

 
......... družstev kategorie A, ........ družstev kategorie B, ........ družstev kategorie C 
 
 
 

Jméno vedoucího ......................................................... telefon .............................. 
 

 
 
 
 
Datum ..........................                         Razítko a podpis ..................................... 


