
10. Přebor Brna mládeže hraný jako krajský přebor žactva

Městský  šachový  svaz  navázal  na  loňskou  úspěšnou  spolupráci  s Orlem 
Bohunice, podpořený místní radnicí, a společně znovu uspořádali Přebor Brna mládeže.

Rozhodčí Bronislav Chmelíček

První kulaté  jubileum oslavil  turnaj  rekordní  účastí.   15,  18,  14 a 14 přihlášek do 
jednotlivých kategorií dával naději, že si to mládežníci rozdají spravedlivě mezi sebou bez 
slučování  kategorií.  Hlavně  chřipková  epidemie  nakonec  pročistila  seznam  přihlášených 
v H10 na deset účastníků a v H14 na devět.  U nejmladších bylo  rozhodnuto,  že  zůstanou 
osamoceni.  V loňském ročníku, kdy bylo sloučeno 7 účastníků H10 se 7 z H12, se jediný 
Tajovský  protlačil  mezi  H12  na  šesté  místo.  U  kategorií  H14  a  H16  už  není  takový 
výkonnostní rozdíl a počet účastníků byl v obou kategoriích lichý, takže v tomto případě se 
sloučení jevilo jako lepší varianta.

Rozhodčí Ondřej Zámečník, Pavel Lapúník, Marie Tancerová



Novinkou turnaje bylo zrušení čtvrtečního kola, čímž se účastníkům i organizátorům 
ulehčilo, ale problém mohl nastat při vyrovnání barev v posledním 6. kole.

Po dohrání partií mohly děti relaxovat při sportu v malé tělocvičně

V kategorii desetiletých nasadil k trháku Šimon Tajovský z Kuřimi a po 4. kole vedl 
s plným bodovým ziskem. V pátém kole se utkal v předčasném finále s oddílovým kolegou 
Lukášem Petříčkem a po porážce mu přenechal  i  vedení  v turnaji.  Los,  díky vyrovnávaní 
barev, novému vedoucímu přidělil hráče ze dna tabulky, což pro něj znamenalo větší šanci na 
zisk  bodu,  pronásledovatelům  to  zase  nahrálo  v tom,  že  ho  v případě  výhry  přeskočí  na 
pomocné hodnocení. Lukáš Petříček si opravdu rychle připsal bod a už mohl jen sledovat, jak 
budou jeho pronásledovatelé úspěšní. Šimon Tajovský ani Marek Šišma z Lokomotivy své 
partie nezvládli a tak si na krk pověsili pouze krajské stříbro a bronz. Ten Marek Šišma uhájil 
až na 3. pomocné hodnocení před svým přemožitelem z posledního kola Rudolfem Richterem 
ze Zastávky. 

Pohled do hracího sálu



O kategorii výš byl nejvýše nasazený Petr Glozar z Durasu. Zdravotní problémy se asi 
projevily už první den, protože jej zakončil na 50% a do druhého dne již nenastoupil. Tím dal 
šanci čtveřici, která za ním byla ve startovní listině s odstupem asi 200 elobodů. Tu využil 
Matěj Tajovský z Kuřimi, který svým soupeřům povolil pouze půl bodu. Boj o stříbro měl 
dívčí  příchuť.  V napínavé  partii  Anna  Vavřínková  z Lokomotivy  zvítězila  nad  Olgou 
Dvořákovou z Adamova. Tu z 2. místa odsunul i David Barák z Durasu a přidal do oddílové 
pokladnice bronz.

Vlevo Olga Dvořáková a Anna Vavřínková

Z turnaje starších žáků si udělali hráči Kuřimi hon na Daňka (Daniela z Durasu), na 
který pozvali i dva Němce. Vladimíru Pavlíkovi a Jakubu Němcovi se podařilo soupeře ranit, 
ale skolit se jej nepodařilo nikomu a tak si nositel jména z říše zvířat doskákal na nejvyšší 
stupínek v turnaji a vybojoval zlato pro Duras v kategorii H16. Oba úspěšní odběratelé půl 
bodu si odnesli medaile ve svých kategoriích. Jakub Němec skončil 3. v H16 a Vladimír 

Daniel Daněk a Vladimír Pavlík



Pavlík (H14) získal pro Kuřim 3. zlatou medaili. Stříbro v H16 získal David Dumek, který 
musel  složit  zbraně  pouze  před  vítězem  turnaje.  Plný  medailový  zisk  pro  Kuřim  v H14 
doplnili David Němec a Tomáš Kříž.

Přeborníky Brna se stali Marek Šišma (H10), Anna Vavřínková (H12), Tomáš Kocí 
(H14 - všichni Lokomotiva) a Daniel Daněk (H16 - Duras).

I kategorie nejmladších partie řádně zapisovala. Na snímku Marie Vavřínková

V doprovodném rapid turnaji zvítězil Jan Hvozdovič z Rousínovce.

Cenu obdržel každý účastník



GALERIE MEDAILISTŮ

Desetiletí: 3. Marek Šišma, 2. Šimon Tajovský, 1. Lukáš Petříček  

Společné foto všech účastníků kategorie dětí do 10 let



Dvanáctiletí: 3. David Barák, 2. Anna Vavřínková, 1. Matěj Tajovský

Čtrnáctiletí: 3. Tomáš Kříž, 1. Vladimír Pavlík, 2. David Němec



Šestnáctiletí: 1. Daniel Daněk, 2. David Dumek, 3. Jakub Němec

(Text Bronislav Chmelíček, foto Miroslav Hurta)


