
VYŠKOVSKÉ MISTROVSTVÍ 
JUNIORŮ A DOROSTENCŮ

Hotel Dukla ve Vyškově se ve dnech 10. – 11. 2016 stal opět dějištěm boje o mistrovské 
tituly.  Přesně  v 10:30  hod  bylo  slavnostně  hymnou  zahájeno  MČR juniorů  a  dorostenců 
v rapid šachu 2016. Slova se nejprve ujal ředitel turnaje Bc Karel Hruška a uvítal 60 účastníků 
turnaje  a  jejich  doprovod.  Po  té  předal  slovo  Mgr.  Luboši  Kadlecovi  (ředitel  Městského 
kulturního střediska), za město hráče přivítala vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ing. 
Petra Lakomá ta předala slovo hlavnímu rozhodčímu FIDE Arbiterovi Miroslavu Hurtovi.

Zleva:FIDE Arbiter Miroslav Hurta, Ing. Petra Lakomá, Mgr. Luboš Kadlec, 

Bc Karel Hruška, Jan Slepánek a Radka Slepánková

Vlastní  organizace  turnaje  proběhla  hladce,  účastníky  jen  zužovalo  nevyzpytatelné  počasí 
(horko). Na sále byl k dispozici hlavní rozhodčí Miroslav Hurta a asistoval mu pan Stanislav 
Vémola,  během  turnaje  v podstatě  nebylo  třeba  vůbec  zasahovat.  O  nastavení  hodin  a 
přípravu hrací místnosti k dalším kolům se staral ředitel turnaje Bc Karel Hruška za asistence 
Martina Rudolfa a já jako třetí  rozhodčí jsem měla čas - stejně jako v loňském roce - se 
věnovat organizačním záležitostem turnaje.

Turnaj byl na čele dlouho velmi vyrovnaný. Po prvním dnu byli na čele hned čtyři hráči s 5 
body - a jak to vše dopadlo, se můžete podívat zde.

http://www.chess-results.com/tnr234804.aspx?lan=5&art=1&wi=821


Konečné vyhlášení výsledků:

Kategorie H20 a současně H18

Kategorie D20

V rámci  turnaje  se  také  vyhlašovala  nejlepší  družstva.  Ta  byla  složena  ze  4 hráčů  (dvě 
z družstev tvořili pouze 3 šachisté). Cenu za družstva si nakonec odvážejí členové týmu 2222 
ŠK Polabiny se ziskem 21,5 bodu ve složeni: Půlpán Matěj, Grundman Václav, Liduch Filip, 
Řezníček Dominik



Vítěz kategorie družstva

Další pořadí:

2. místo ŠK Lokomotiva Brno A 20 b
3. místo ŠK Staré Město 18,5 b
Za celým turnajem stojí  obětavý Jan Slepánek,  který  měl  na  starosti  jednání  s vedením 

hotelu Dukla a zajištění hracího materiálu. Za jeho usilovnou práci mu jistě patří poděkování, 
stejně jako předsedovi Sportovního klubu Vyškov Rudolfu Šperkovi. Dále bych chtěla ocenit 
podporu města  Vyškova,  Městského kulturního  střediska,  vedení  hotelu,  sponzorů a  práci 
organizátorů. Děkuji všem tedy za spolupráci a na další vydařenou akci se těší autorka těchto 
řádků Radka Slepánková.

Fotogalerii a další odkazy najdete na stránkách šachy Vyškov.

http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/mistrovstvi-cr-dorostencu-a-junioru-v.html

