
Zpráva o činnosti OŠS Břeclav za rok 2013

VV okresu tvoří předseda : Stanislav Jurák 
    Členové : David Ciprys, Miroslav Slavík, Ladislav Svoboda

Šachové dění na Břeclavsku má již zaběhnutý kalendář a neliší se od minulých let. Hlavní 
dlouhodobou soutěží  je  Okresní  přebor  I.  třídy družstev.  Soutěže  se  účastní  7  družstev,  což  je 
dlouhodobě neměnný počet.  Hrají  pětičlenná družstva.  Snížení  počtu hráčů sestavy mělo za cíl 
oslovit nová potencionální družstva, která by standardní soupisku nesestavila. Další variantou bylo 
přihlášení druhého družstva v šachově silnějších Hustopečích, V. Pavlovic a Poštorné,  to se ale 
nestalo. 

Hraje se tedy základní část na sedm kol plus dvě finále na tři kola. Ke každému kolu vychází 
zpravodaj, který se i snaží informovat o aktuálním dění na okrese.

Přebor jednotlivců byl sloučen s FIDE turnajem v Prušánkách. Nejlepším břeclavákem,
když nepočítáme hostujícího Oskara Hájka, byl Rudolf Kuřil.

Přebor v Bleskové hře se konal v květnu (11.5.2013) v Hustopečích. Zde získal titul FM 
Ivan Markovič před KM Vlastimilem Urbanem a Davidem Ciprysem z Poštorné. Celkem hrálo 7 
hráčů.

Přebor v rapidu byl v rámci Poháru senátora Jana Hajdy (11.5.2013) v Dělnickém domě v 
Břeclavi.  U zrodu  stál  Mikulovský  Jaroslav  Švásta.  Byl  to  již  další  ročník  pro  registrované  a 
neregistrované šachisty(tky). Vyhrál KM Andreas Teuber, druhý KM Dalibor Mlénský a třetí KM 
Milan Seget. Hrálo 22 hráčů.

V souběžném turnaji neregistrovaných hráčů vyhrál mezi 10 účastníky Zdeněk Kamenský.

Další nemalou část aktivit tvoří přebory mládeže. Tedy podzimní a zimní Přebor školních 
týmů v Domě Školství, kam se tradičně sjíždí více než stovka školáků. Startovalo 28 týmů.

Konec  roku  je  ve  znamení  Vánočního  turnaje  dětí  do  15  let.  Který  se  konal  v   před 
svátečním čase 21. prosince při účasti 108 hráčů do 15 let.

Závěrem na konec roku se koná v Poštorné přátelské posezení při rapid partiích. Autorem 
šachového loučení je Rudolf Kuřil, a tradice se ujala. 

Výsledky a podrobnější  zprávy jednotlivých akcí  lze najít  na stránkách JmŠS, turnajové 
soubory na chess-results.

V Poštorné, 19.2.2014 Miroslav Slavík
STK OŠS Břeclav 


