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Statistika a obecné informace

Okresní šachový svaz Blansko nemá oficiálně ustanovené žádné výkonné orgány a jeho jediným oficiálním 
představitelem je předseda Alois Kunc, plnící zároveň funkci vedoucího dlouhodobých okresních soutěží družstev. Tato 
praxe je v OŠS Blansko využívána dlouhodobě a k plné spokojenosti klubů i hráčů.  

K 5.1.2015 eviduje OŠS Blansko 12 šachových oddílů, data v závorkách zobrazují loňské údaje:

Oddíl Hráči1 A+B+C+D2 TOP103 Soutěže 
2014/15

Turnaje 2014

ŠK GARDE Lipovec 52/11 (50/0) 34+3+10+5 
(42+2+6+0)

2105 
(2109)

2. liga E; 
KPI;
KPIIA; 
OP; 
ZS; ZS

Okresní šachový turnaj (rapid);
Otevřené oddíl. přebory (rapid+blesk)

Spartak Adamov 41/4 (35/7) 21+5+6+9 
(20+5+7+3 )

1925 
(1933)

KPI; 
-
OP;
ZS; 

Makkabi Boskovice 33/2 (33/2) 18+1+13+1 
(18+1+13+1)

1742 
(1795)

-
KPIIA; 
OP; 
ZS; ZS

Černohorský soudek (rapid 4 čl. družstev);
O putovní pohár Makkabi (blesk); 
O putovní pohár TOPNET (rapid);
Turnaj v baskickém šachu (rapid);
O putovní pohár DDM (rapid mládeže/seriál 7 turnajů)

Sokol Rudice 20/11 (22/9) 17+1+2+0 
(18+2+2+0)

1849 
(1876)

-
KPIIA;
OP
-

Jevíčko 27/1 (20/1) 15+0+5+7 
(14+0+6+0)

1713 
(1714)

-
KPIIA;
OP
-

Turnaj mládeže (rapid mládeže)

TJ Sokol Rovečné 18/2 (20/0) 15+3+0+0 
(15+4+1+0)

1488 
(1467)

-
-
OP; 
ZS

TJ Sloup 19/0 (18/0) 16+3+0+0 
(14+3+1+0)

1752 
(1758)

-
KPIIA;
OP
-

Vánoční turnaj (rapid);
OP blesk (blesk)

ŠK Kunštát 19/5 (14/4) 9+0+3+7 
(8+0+4+2)

1564 
(1535)

-
-
-
ZS

OP mládeže (rapid mládeže)

Sokol Jedovnice 13/1 (13/3) 9+0+4+0 
(9+0+4+0)

1589
(1579)

-
-
OP
-

Okresní kolo přeboru škol

ASK Blansko 12/2 (12/1) 9+2+1+0 
(9+2+1+0)

1715 
(1726)

-
KPIIA
-
-

ŠK Lipůvka 10/0 (9/0) 6+2+2+0 
(6+2+1+0)

16164 
(1619)

-
-
OP
-

Sokol Vanovice 9/0 (7/0) 9+0+0+0 
(7+0+0+0)

15214 
(1525)

-
-
-
ZS

TJ Babylon Němčice 0/5 (0/5) -
-
-
-

Pierrova plichta (rapid)

1Aktivní/neaktivní
2Rozdělení aktivních hráčů. Skupina „A“ (dospělí), „B“ (senioři), „C“ (mládež do 18 let), „D“ (děti do 8 let). 
3Dle národní databáze elo.rosada.cz  .  
4Klub má méně než 10 hráčů s ratingem. Číslo udává průměr všech hráčů s platným ratingem.

http://elo.rosada.cz/


OŠS Blansko k 5.1.2015 eviduje celkem 273 aktivních hráčů (178+20+46+29 – dle kategorií A, B, C a D) z toho 217
s platným národním ratingem 1001 a výše (průměr 1557). V porovnání s loňským rokem došlo k nárůstu o 20 hráčů.
Výrazně vzrostl počet nejmenších dětí v kategorii do 8 let (+23). Počet dospělých (-2), seniorů (-1) a mládeže (+0) se
podstatně nezměnil. Průměrný věk registrovaných hráčů je 38 let.

Rating (nár.) A B C D Sum

2400+ 0 0 0 0 0 (0)

<2300-2400) 1 0 0 0 1 (1)

<2200-2300) 1 0 0 0 1 (2)

<2100-2200) 2 0 0 0 2 (4)

<2000-2100) 12 2 0 0 14 (18)

<1900-2000) 7 0 0 0 7 (25)

<1800-1900) 18 0 0 0 18 (43)

<1700-1800) 25 3 0 0 28 (71)

<1600-1700) 23 3 0 0 26 (97)

<1500-1600) 29 1 1 0 31 (128)

<1250-1500) 38 10 4 1 53 (181)

<1001-1250) 6 0 21 9 36 (217)

Celkem 162 19 26 10 217

Soutěže družstev

V sezóně 2014/15 se účastní 8 družstev pětičlenné Základní soutěže a 9 družstev osmičlenného Okresního přeboru,
jehož vítěz postupu do nižší krajské soutěže (KPII). V krajských soutěžích startuje 8 okresních družstev (6 KPIIA,
2 KPI) a ve vyšších soutěžích jedno (2. liga E).

Základní soutěž hrají pětičlenná družstva (letos jednokolově každý s každým na 7 kol). Soutěž převážně určená slabším
hráčům a menším klubům, které nedokáží postavit osmičlenné družstvo do Okresního přeboru, zažívá v posledních
letech výrazné omlazení. Ve většině družstev nastupují děti, které v některých případech tvoří i hráčskou většinu. 

Osmičlenného Okresního přeboru se dlouhodobě účastní 9-10 družstev. Do vyšší soutěže (KPII) obvykle postupuje to
družstvo, které potřebuje nahradit družstvo z vyšší soutěže sestupující.  Redukce počtu družstev v KPII se Okresního
přeboru příliš nedotkla, vzhledem k tomu, že družstva mající týmy ve vyšší soutěži většinou patří k nejsilnějším týmům
soutěže a pravidelně se umisťují na nejvyšších příčkách. 

Příští  sezónu dojde  k  výraznější  změně  ve  složení  KPIIA,  když  soutěž  opustí  její  dlouholetý účastník  z  Jevíčka.
Okresním družstvům se nedaří ani ve vyšších soutěžích. O udržení v KPI bojuje Adamov i Lipovec, blízko sestupu je
Lipovec i ve druhé lize.  

Přebory a turnaje

Každoročně se koná OP v bleskové hře (TJ Sloup) a OP mládeže v rapid šachu (ŠK Kunštát).

Z nejvýznamnějších turnajů je možno jmenovat „O putovní pohár Makkabi“, konaný jako krajský přebor v bleskové hře
mužů, žen, juniorů a juniorek (Makkabi Boskovice), „O putovní pohár TOPNET“ (Makkabi Boskovice) dále „Vánoční
turnaj“ (TJ Sloup), „Okresní šachový turnaj“ (ŠK Garde Lipovec) nebo „Pierrovu plichtu“ (mimo oddíl). Na předchozí
úspěchy nenavázal letošní ročník turnaje v Křtinách (mimo oddíl), naopak rekordní účast zaznamenal turnaj družstev v
rapid  šachu „O černohorský soudek“ (Makkabi  Boskovice).  Poprvé  se  hrál  bez  omezení  pro  mimookresní  kluby,
přilákal 29 družstev a téměř 120 hráčů. 

Šachový klub Makkabi Boskovice oslavil 20 let své existence turnajem v „baskickém“ šachu (místo jedné, hrají oba
soupeři proti sobě dvě samostatné partie zároveň - jednu bílými a jednu černými kameny).  Vzhledem k úspěchu akce
zvažují organizátoři letos uspořádat druhý ročník. 

Boskovice poruší  také zabíhající  se tradici  víkendových turnajů,  kdy na sobotní  rapid navazoval  nedělní  bleskový
turnaj.  V letošním roce se bleskový turnaj  uskuteční tradičně první zářijovou neděli (6.9.2015),  ale rapid turnaj  se
odehraje až 28. října.      



Mládež

Turnaje pro mládež se konají každoročně v Kunštátě (OP) a Jevíčku. V Boskovicích se od října do dubna hraje každý
třetí čtvrtek v měsíci 5 kolový rapid turnaj v rámci seriálu „O putovní pohár DDM“.  

Josef Plch (Sokol Jedovnice) každoročně organizuje okresní kolo přeboru škol. 

Nejúspěšněji pracují s mládeží v Adamově, kde na výsledky Petry Masákové navazují další mladí hráči. Za všechny lze
jmenovat například Olgu Dvořákovou. Snahu úspěšně pracovat s mládeží mají v Boskovicích, Jevíčku, Kunštátu a nově
i Lipovci, kde se mladí hráči  stále častěji zapojují do soutěží družstev i okresních turnajů.  Překážkou výraznějšího
rozvoje je větší vzdálenost od mládežnického centra v Brně a s tím související nevyhovující dopravní spojení (například
cesta vlakem na většinu turnajů ze seriálu KP mládeže v rapid šachu znamená několik přestupů a několikahodinovou
cestu). 

Po přestávce se družstvo Makkabi Boskovice opět účastní Krajského přeboru družstev mládeže.

Ostatní

Dvojice klubů prezentuje svoji činnost na webových stránkách (ŠK Garde Lipovec a Makkabi Boskovice). Rozsáhlejší
zpravodajství a archiv článků nabízí pouze Makkabi Boskovice. Krátké informace z aktuálních soutěží je možno nalézt
na obecních webech.

K 5.1.2014 je v okrese Blansko evidováno 23 rozhodčích (12 III. třídy, 10 II. třídy a 1 I. třídy) a čtyři trenéři (1 IV. třídy,
2 III. třídy a 1 II. třídy). 


