
1. LIGA MLÁDEŽE SKONČILA 
ZÁVĚREČNÝM ČTYŘKOLEM V OLOMOUCI

Poslední dubnový víkend se sjelo všech dvanáct družstev I. ligy mládeže skupiny VÝCHOD 
do  olomoucké  Přírodovědecké  fakulty,  aby  zde  byla  odehrána  závěrečná  čtyři  kola  této 
soutěže.

Hodně se čekalo od Kuřimi,  která se před závěrečným soustředěním nacházela na čtvrtém 
místě tabulky.  Čekaly jí sice silné celky ze severu Moravy, ale že ze čtyř utkání Kuřimští 
dosáhnou pouhých dvou remiz, to očekávali snad jen nejčernější pesimisté. Slabé výsledky 
znamenaly sešup na deváté  místo,  což je mírným zklamáním – vždyť  na stejné příčce se 
Kuřim umístila i loni. 

Lokomotiva  Brno C potřebovala  jedním vítězstvím potvrdit  záchranu v soutěži  – nakonec 
z toho byla vítězství dvě a celkové osmé místo tabulky. Mimochodem, o kvalitě brněnských 
hráčů svědčí skutečnost,  že v mládežnických ligách je to v letošním ročníku jediné céčko, 
které soutěž hrálo a nesestoupilo z ní…

Vítězné družstvo SK Slavia Orlová „B“



Stříbrné družstvo BŠŠ Frýdek-Místek „B“

Duras B okupoval spodní příčky tabulky a i  když  souboj  o předposlední  příčku se Slavií 
Kroměříž přes těsnou prohru s tímto týmem 2,5 : 3,5 vyhrál, nic to na jeho sestupu ze soutěže 
nemění.

Napínavé byly boje o čelo tabulky. Domácí A64 utrpěla v posledních dvou nedělních kolech 
porážku od svých přímých konkurentů Orlové a Frýdku-Místku a klesla až na třetí příčku. 
Šachy dokáží být někdy hodně kruté… Do extraligy se tak vrací po roční pauze SK Slavia 
Orlová B.

Pořadatelé z Brněnské šachové školy a A64 vytvořili zúčastněným týmům příznivé podmínky 
ke hře a závěrečné soustředění bylo pěknou tečkou za celým ročníkem soutěže.



Nešťastně bronzový celek Agentury 64 Grygov

Během víkendového soustředění proběhla z iniciativy pana Ladislava Kopce schůzka všech 
vedoucích  ohledně  připravovaných  změn  mládežnických  soutěží  družstev.  Republiková 
komise mládeže sice připravuje různé změny, ale se samotnými družstvy, jich především se 
změny  týkají,  moc  nekomunikuje.  Přitom  nebylo  problém  tyto  změny  v jednotlivých 
skupinách o posledním dubnovém víkendu projednat…

Zápis  ze  schůzky,  která  věrně  zobrazuje  názory  skupiny východ,  přinášíme  v nezměněné 
podobě.

Zápis ze schůzky vedoucích družstev 1.ligy mládeže sk. východ 

Téma schůzky:  Návrh na optimalizaci ligových soutěží mládeže
Kdy a kde:  26.4.2015, závěr 1. ligy dorostu skupina východ,  Olomouc
Účastníci:  Kopec (TJ Ostrava),  Beil (Kroměříž),  Dvořák (Postoupky), Macháček (Staré 

Město), Bednařík (Hošťálková), Holeksa (BŠS F-M), Hurta (Lokomotiva Brno), 



Biolek (Grygov), Krupica (Kuřim), Sieber (Orlová),        Palovský (Duras Brno), 
Bogatková (MŠS Interchess) = zástupci všech 12 družstev 1.LMV !!!

Výše uvedeni zástupci jednotlivých družstev diskutovali návrh na optimalizaci ligových 
soutěží mládeže , zpracovaný  panem Kalužným, předložený k šachové veřejnosti k diskuzi a 
na základě hlasování se shodli na těchto závěrech:

• souhlas se zvýšením věkové hranice pro účastníky ligy mládeže, tak aby existovala roční 
věková posloupnost mezi jednotlivými soutěžemi Extraliga-1.liga –KP (hlasování: 11x pro, 
Hurta se zdržel)

• maximální věková hranice pro nejstarší hráče v extralize dorostu 17/18 let - při zahájení na 
podzim /ukončení na jaře soutěže, tzn. v  tabulce návrhu pana Kalužného v sezóně 2019/2020 
hráči extraligy ročníku max. 2002, 1. ligy dorostu max. 2003  (hlasování: 12x pro)

• návrh pana Kalužného na zavedení druhých lig o osmi družstvech a rovněž snížení počtu 
družstev v extralize a v prvních ligách dorostu taky na 8 družstev zcela nepřijatelný 
(hlasování: 11xproti návrhu, Biolek se zdržel)

• celková koncepce se zavedením dalšího stupně organizační struktury – zavedení druhých lig je 
pro všechny přítomné zástupce nepřijatelná (hlasování: 12x proti zavedení druhých lig)

• v případě, že nebude vybrán jiný model struktury, který by zahrnoval pouze 2 úrovně (tj. 
extraligu a 1. ligu dorostu) jsou se stávajícím modelem soutěže všichni spokojeni a nechtějí 
nic měnit (hlasování: 12x pro)

• přítomni zástupci klubu předkládají ke zvážení níže uvedenou změnu na organizaci soutěží 
družstev a žádají pověřeného zástupce KM ŠSČR, aby tento návrh zapracoval do plánovaných 
změn jako jednu z alternativ, včetně návrhu územního rozdělení družstev dle stávající účasti 
v tomto ročníku (hlasování: 12xpro) 

a) snížení počtu družstev v prvních ligách mládeže na 10 družstev – snížení počtu kol na 9

b) zvýšení počtu prvních lig na pět skupin –cca stejný počet družstev (50 místo 48) ale menší 
vzdálenosti

c) extraliga dorostu dle stávajícího modelu, padalo by ovšem do prvních lig  5 družstev 

d) z prvních lig by padala poslední dvě družstva plus čtyři družstva z osmých míst 
s nejmenším počtem bodů

e) organizace utkání prvních lig a hracích dní by mohla probíhat: 3 víkendy v počtu kol (4-1-
4)  nebo 4 víkendy (2-2-2-3), každá skupina dle toho jak jim to bude lépe vyhovovat 

Zapsal:  Ladislav Kopec –TJ Ostrava
Schválil:  Všichni výše uvedeni zástupci všech družstev 1. ligy dorostu sk. východ


