
PŘEBOR ŠKOL  NA ZNOJEMSKU
Přebor škol na Znojemsku proběhl na dvě části. Nejprve si v Šumné dali dostaveníčko žáci 
základních škol I. a II. stupně. Zprávu z průběhu akce zpracoval pan Nekula.

Šachisté obhájili!

V pátek 20. 11. 2015 si na Šumné dali dostaveníčko mladí šachisté okresu Znojmo. Celkem se 
turnaje zúčastnilo 16 šachistů ze dvou škol, kteří vytvořili 4 družstva. Utkali se dvoukolově a 
celkový výsledek určil počet získaných bodů. Domácím se podařilo obhájit loňský úspěch, 
kdy zvítězili jak v kategorii mladších žáků, tak i v kategorii starších. Družstvo mladších vedl 
jako kapitán Tomáš Světlík, kterého podporovaly Eliška Vejlupková, Barbora Bleta a Josef 
Klikorka. Tomáš na první šachovnici předvedl výborný výkon a byl největším překvapením 
turnaje. V kategorii starších žáků suverénně zvítězilo družstvo pod vedením Jana Vejlupka, 
jemuž pomáhali Pavel Vejlupek, Pavel Nekula a Martin Macošek. Vyrovnanými výkony a 
kvalitní  hrou  od  prvního  zápasu,  kráčeli  suverénně  za  obhajobou  titulu.  Nezklamalo  ani 
družstvo ve složení Michal Kandus, Sebastian Tomass, Patrik Tulej a Kristian Bleta. Všem 
šachistům děkuji za vzornou reprezentaci škol a věřím, že zájem o tuto krásnou hru jim vydrží 
co nejdéle. Získané dovednosti – soustředění, plánování, předvídavost, trpělivost, …., zcela 
jistě  uplatní  jak  při  dalším  studiu,  tak  i  při  řešení  celé  řady  životních  situací.Podrobné 
výsledky najdete na odkazu http://chess-results.com/tnr200895.aspx?lan=5&art=8&wi=821 . 

Střední  školy se  setkaly na přeboru  ve Znojmě.  Zprávu i  foto zpracoval  organizátor  Ing. 
Brzkovský.

Dne 11. prosince se uskutečnila na naší škole pod záštitou Okresního šachového svazu soutěž 
čtyřčlenných  družstev  středních  škol  okresu  Znojmo v  šachu Naši  školu  reprezentovali  v 
družstvu A Martin Caha SČ 3.A,  Martin Kláris TR3.A,  Michal Chrásta TR3.A, Ondřej Grác 
KČ2.A, v družstvu B Martin Coufal TR3.A, Alexandr Puda TR3.A, David Zelený TR1.A 
Boleslav Plhák TR1.A. Tempo hry bylo 2x 20 minut na partii. Závěrem pro zpestření turnaje 
Martin Caha sehrál simultánku se všemi zúčastněnými hráči.

Konečné výsledky:

1.       SOU a SOŠ SČMSD s.r.o. Znojmo   „A“

2.       SOU a SOŠ SČMSD s.r.o. Znojmo   „B“

3.       SOU Technická  Uhelná

http://chess-results.com/tnr200895.aspx?lan=5&art=8&wi=821


Závěrečná simultánka


