
Zpráva o činnosti Okresního Šachového Svazu Břeclav
za rok 2014

Nejprve  několik  formalit.  VV je  složen z  předsedy Stanislava  Juráka  a  členů Ladislava 
Svodody, Davida Cipryse a Miroslava Slavíka. Pravidelná výroční schůze probíhá před losováním 
okresních soutěží, koncem září.

Hlavní událostí se soutěž OPI, která se hraje 5-ti člennými družstvy. V sezóně 2013/2014 
startovalo 7 družstev s 83 hráči a vítězné družstvo bylo ŠK Hustopeče. V nové sezóně 2014/2015 
startuje 8 družstev a do soutěže zasáhlo 84 hráčů. Vítězná družstvo neuplatnilo postup do JmKPIIC,
avšak i  případě postupu u vítězných družstev není problém nastoupení v osmi lidech pro vyšší 
soutěž.

Z krátkodobých soutěží jednotlivců se konal přebor v bleskové hře v dubnu v Hustopečích 
za účasti 10 lidí. Nejrychlejší ruku měl FM Ivan Markovič.

Rapid označovaný jako Senátorský se konal v červnu v prostorách Dělnického Domu. Ve 
dvou kategoriích amatérské a profi.

Okresní přebor ve vážných partiích se hrál jako součást FIDE open Podluží v prostorách 
klubovny  TJ  Tatran  Poštorná.  V  mezinárodní  účasti  26  hráčů  se  nejlépe  vedlo  ing.  Luboši 
Kuchynkovi z Hustopečí.

Práci  s  mládeží  se  ve  Velkých  Bílovicích  dlouhodobě  věnuje  Ladislav  Svoboda.  V 
Hustopečích  od podzimu vznikl  kroužek mládeže.  V Poštorné  Dr.  Ciprys,  bohužel  kroužky již 
nejsou časté, jak bývaly. Sice v okresním kole Přeboru školních týmů je účast přesahující 100 dětí a 
mládežníků  a velkou měrou jsou zastoupeni gymnazisté, ovšem do klubu(ů) se nehlásí. V krajském 
kole jsou již kvalifikované družstva a mnozí účastníky dosahují ligových úrovní. Pověčinou jsou to 
ale reprezentanti brněnska.

Nejvýznamnější a již tradiční událostí je Vánoční turnaj dětí do 15 let konaný taktéž v Domě 
školství, jako předchozí dvě akce. Vánoční turnaj má pravidelně účast kolem stovky dětí a několika 
diváků v podobě jejich rodičů.

Závěrem roku  se  ještě  pořádá  klubový  turnaj  iniciovaný  Rudoulfem Kuřilem (bývalým 
předsedou klubu) pro Poštorenské i přespolní a pozvané hosty.

Zvídaví mohou ještě najít podrobnější informace ve zpravodajích OP I Břeclav, kde krom 
výsledků jsou přílohy jako články kapitánů o průběhu utkání a  přehled aktuální dění v okresním 
šachu.

V Poštorné Za VV OŠS Břeclav, předseda STK Miroslav Slavík




