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Přebor škol v šachu
aneb
mistrovství ČR čtyřčlenných školních týmů
Výsledky loňského 15. ročníku - krajské kolo
Místo:
Břeclav, sál Domu školství
Termín:
26.1.2011
Technické zajištění:
TJ Tatran Poštorná

Kategorie A
Základní školy - 1. stupeň

Kategorie B
Základní školy - 2. stupeň

Kategorie C
Střední školy
1. ZŠ Kuřim Tyršova

Gymnázium Zastávka

Purkyňovo Gym. Strážnice
2. ZŠ Brno Kotlářská

ZŠ Brno Kotlářská

SPŠ Jedovnice
3. ZŠ Kuřim Jungmannova

Gym. Kpt. Jaroše Brno

Gym. K. Polesného Znojmo
4. ZŠ Velké Němčice

Gymnázium Blansko

Gym. Kpt. Jaroše Brno
5. ZŠ Brno Blažkova

Gymnázium Velké Pavlovice

Gymnázium Zastávka
6. ZŠ Rájec-Jestřebí

ZŠ Boskovice

Gymnázium Vyškov
7. ZŠ a MŠ Ratíškovice

Gymnázium Židlochovice

SPŠ Elektro Brno Kounicova
8. ZŠ Vyškov Na Vyhlídce

ZŠ Letní Pole Vyškov

Gymnázium Břeclav
9. ZŠ Boskovice

ZŠ Rousínov

Gym. Moravský Krumlov
10. ZŠ Břeclav Slovácká

ZŠ a MŠ Dubňany


11.

ZŠ Břeclav Kupkova



Tradičně nejrychleji odsýpala nejmladší kategorie 1. stupeň ZŠ (každý s každým na 9 kol 2x15 minut), kde se vyhlašovalo s cca 1,5 hodinovým předstihem oproti propozicím. Mimořádné zadostiučinění přinesl turnaj trenérovi školních dětí v Kuřimi Pavlu Krupicovi, jehož svěřenci v barvách ZŠ Kuřim Tyršova prošli soutěží jako nůž máslem. Vyhráli 2 x 4 : 0, 6 x 3 : 1 a jen v prvním kole se rozešli se svými kamarády ze ZŠ Kuřim Jungmannova 2:2. "Jungmannovci" přišli do cíle třetí. Měli na 1. šachovnici skvěle hrajícího Filipa Jahna (7,5/8), ale na rozdíl od "Tyršovců" jim chyběla vyrovnanost, což se projevilo v porážkách s hlavními konkurenty ZŠ Brno Kotlářská a ZŠ Velké Němčice. Kotlářská přesvědčivě vybojovala druhé postupové místo, nevyšel jí jen duel s vítězem - 0 : 4. Velké Němčice příjemně překvapily a od bronzu je dělil jen vlásek. Navíc měly ve svém středu absolutně nejúspěšnějšího hráče soutěže - Filipa Grábla 8/9. Pěkný pohled byl na děti ze ZŠ Ratíškovice, které po prvním kole vytáhly své modré dresy dobře viditelné nejen při partiích.
Prostřední kategorie 2. stupeň ZŠ hrála jako jediná švýcarským systémem (7 kol, 2x15 minut). Od začátku byla patrná naprostá převaha gymnazistů ze Zastávky a neuvěřitelná vyrovnanost ostatního pole. Ještě 2 kola před koncem mohli na postup myslet všichni. Kvarteto Zastávky složené ze dvou chlapců a dvou dívek bylo nepřekonatelné - 3 x 4 : 0, 2 x 3,5 : 0,5, 2 x 3 : 1. Na jednotlivých deskách uhráli Rudolf Zezula 6,5/7, Nataša Richterová 5,5, Roman Krupica 5,5 a Daniela Dumková 7 - to byl nejlepší individuální výsledek. V posledních kolech se z pronásledujícího pelotonu oddělila ZŠ Brno Kotlářská. Klíčový duel s třetím Gymnáziem Kpt. Jaroše skončil nerozhodně 2 : 2, ale prestižní partii na první desce Lukáš Sikora - Adam Dvořák vyhrál Sikora z Kotlářské. Rozdíl mezi dalším družstvem v pořadí a posledním celkem byl menší než rozdíl mezi prvním a druhým... Gymnázium Velké Pavlovice se v předposledním kole utkalo na první desce o postup s Gymnáziem Zastávka, aby mu porážku 0,5 : 3,5 los obratem vynahradil kontumačním vítězstvím 4 : 0. To jsou paradoxy.
Nejstarší kategorie středních škol (každý s každým na 8 kol, 2x15 minut) měla několik favoritů, ale nakonec nedal nikomu ani tu nejmenší šanci obhájce titulu, tým Purkyňova gymnázia Strážnice, který vyhrál všech 8 zápasů. Po dostizích zbývajícího startovního pole, v němž udávala tón trojice SPŠ Jedovnice, Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo a Gymnázium Kpt. Jaroše v Brně, se na druhé postupové místo celkem překvapivě dostala prvně jmenovaná škola s oporami dojíždějícími za studiem až z tradičního šachového centra v Poličce. Kamil Petrásek se stal nejlepším hráčem turnaje. Na třetí místo se vyšvihlo Gymnázium Karla Polesného Znojmo vedené Světlanou Smrčkovou.
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Jihomoravský šachový svaz







Přebor škol v šachu

mistrovství ČR čtyřčlenných školních týmů





 


Propozice

Jihomoravského krajského kola






Břeclav

24. 1. 2012

Rozpis Přeboru škol v šachu

mistrovství ČR čtyřčlenných školních týmů

pro školní rok 2011/2012

Jihomoravské krajské kolo

Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Šachový oddíl TJ Tatran Poštorná z pověření Jihomorav-ského šachového svazu v Brně.
Termín:
Úterý 24. ledna 2012.
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, rodná čísla a šachovou výkonnost (výkonnostní třída příp. ELO). Hráči jsou seřazeni podle výkonnosti. Hráč může 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 16. ledna 2012. 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 2012. Družstva v celostátním kole startují na vlastní náklady.
V Břeclavi, 5.11.2011
David Ciprys, ředitel soutěže

