
Podle předběžných přihlášek vypadala letošní účast v OP mládeže 

v rapid šachu na cca 50 účastníků. Jenže v reálu bylo (jak to tak 

bývá) všechno jinak. Z domácích luhů a hájů chybělo hned 8 

účastníků, s hlavním rozhodčím místo avizovaných 5-10 účastníků 

přijel pouze jeden statečný, kuřimská vlaková výprava čítala oproti 

předpokladům o 7 hlav méně. Z nachystaných 24 stolů tak nakonec 

stačila pouze polovina. 

Turnaj probíhal prakticky v poklidné přátelské atmosféře, děti se začaly trošku více ozývat až 

kolem 6. kola, ale pár napomenutí stačilo ke zklidnění bujnějších jedinců. Jeden vážnější 

incident - "klasické" upozornění diváka na stav hodin - řešili domluvou a vysvětlením hlavní 

rozhodčí a trenér. 

Někteří chlapci občas jako by nevnímali čas nastavený na hodinách a hráli, jako kdyby místo 

15 minut měli nastavených necelých 5 - většinou ovšem ke své vlastní škodě. Mezi 25 

startujícími byla i 4 děvčata. A jestliže minulý rok byly všechny dívky ze Zastávky, tak letos 

nebyly jedinými zástupkyněmi něžného pohlaví dívky z Kuřimi jen proto, že se nejmladší 

dcera ředitele turnaje na poslední chvíli rozhodla, že si turnaj přece jen chce zahrát ;-) 

Podle startovní listiny by se dalo říct, že se turnaj hrál jako otevřený přebor Kuřimi - jak se 

trefně vyjádřil komentátor KolJa na webu kuřimských šachistů - inu 15 dětí z Kuřimi, 8 ze 

Zastávky, po jednom z Ivančic a Brna hovoří jasně (malá odbočka: zastávecké děti zase 

hrají "svůj" otevřený oddílový přebor v Ivančicích, které pořádají Jarní a Mikulášský turnaj, 

kde poměr hostů k domácím bývá ještě větší). 

Nejlépe si v turnaji vedla dvojice Tomášů, u nichž při rovnosti bodů (oba 7,5 b) musela přijít 

ke slovu pomocná kritéria. A ta rozhodla, že turnaj vyhrál Tomáš Keprt před Tomášem 

Křížem. Celkově třetí skončil Matěj Tajovský (7 b) - všichni ŠK Kuřim. 

Aby pořadatelé podělili cenami co nejvíce dětí, vyhlašovaly se (jako loni) věkové kategorie 

zvlášť. Jelikož se některým domácím podařilo dostat na medailové pozice, neskončily 

všechny medaile a poháry v Kuřimi, i když moc nechybělo - kuřimáci zkrátka válí. 

Nejmladšími účastníky a současně nejlepšími hráči do 8 let byli letos sedmiletý Václav 

Šetina (4,5 b) - ŠK Kuřim a letos pětiletá Magdalena Dumková (1 b) - Šachy Zastávka. 

   

V kategorii D10 byla nejlepší dívkou Lusine Movsisyan (4 b) - ŠK Kuřim. 

V kategorii D12 byla nejlepší dívkou Renata Sasková (5 b), druhá byla Asja Pluhařová (4 b) - 

obě ŠK Kuřim. 
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Kategorii H10 ovládli kuřimští chlapci: 1. Lukáš Petříček (6 b), 2. Šimon Tajovský (5 b), 

3. Ondřej Hronek (5 b) - všichni ŠK Kuřim. 

V kategorii H12 bylo pořadí: 1. Tomáš Keprt, (7,5 b), 2. Matěj Tajovský (7 b) - oba ŠK Kuřim, 

3. Lukáš Moos (5 b) - Šachy Zastávka. 

   

3 zástupci kategorie H14 si rozdělili medaile takto: 1. Tomáš Kříž (7,5 b), 2.Vojtěch 

Vařecha (5 b) - oba ŠK Kuřim, 3. Petr Pečenka (5 b) - Šachy Zastávka. 

V nejstarší kategorii H16 byl jediným zástupcem David Dumek (6 b) - Šachy Zastávka. 

   

Jak se říká - kde nic není, ani smrt nebere; neobsazené kategorie D16 a D14 se tak ani 

nevyhlašovaly. 

Následovalo vyhlášení dosud neoceněných dětí, které si přišly podle pořadí v turnaji vybrat 

věcné ceny. Jeden z účastníků nebyl kvůli přeslechnutí ředitele turnaje vyhlášen, ale díky 

upozornění paní Tajovské byla okamžitě sjednána náprava. 

Velké poděkování patří všem, kteří se turnaje zúčastnili a kteří se na hladkém průběhu 

turnaje jakkoli podíleli - hlavnímu rozhodčímu Miroslavu Hurtovi za naprosto dokonalé řízení, 

doprovodu dětí a trenérům za bdělé oko (nikomu se nic nestalo) a ochotu rozebírat či hrát 

s dětmi volné partie (v sále byl klid), samotným dětem za to, že se chovaly opravdu velmi 

slušně, organizačnímu týmu za perfektní týlové zabezpečení. 

Kompletní fotogalerie na Rajčeti. 
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