
BRANKOVICKÝ KRÁL OPĚT PŘES STOVKU
V sobotu 26. 11. 2016 odstartoval seriál šachových turnajů v rapidšachu, tradičním šachovým turnajem 
„O brankovického krále“.  Letošního ročníku se zúčastnilo o něco méně hráčů než by organizátoři 

       

 

Vyhlášení kategorie D12 (nahoře) a H12 (dole)
  



očekávali, oproti předchozím ročníkům, ale i tak se na startu sešlo 122 již zkušených hráčů až po ty 
nejmenší.  Než  však  došlo  k soubojům prvního kola,  uzavřeli  jsme  loňský ročník vyhlášením vítězů 
předchozího seriálu. Tentokrát nemohl být přítomen Mirek Hurta,  a tak mi bylo ctí se zhostit  tohoto 
úkolu. 

Další fotografie z vyhlášení loňského ročníku a vůbec průběhu celého letošního turnaje najdete na 
odkazu https://goo.gl/photos/z8q7NC7cQbyHZquF8. Zároveň chci poděkovat panu Karlu Hruškovi za 
pořízení těchto fotografií.

Jen jsme se ohlédli za loňským ročníkem, již dává hlavní organizátor turnaje Standa Lánský pokyn 
k zasednutí k prvnímu kolu.

Snad je smolnou tradicí tohoto turnaje, že se do startovní listiny vloudí i pár černých duší, ale ty hlavní 
rozhodčí Jaroslav Hejný ml. za asistence Kláry Čermákové rychle odstranil a pak již mělo losování 
turnaje hladký průběh. Ne zrovna lehkého úkolu nastavování šachových hodin na sále a řešení drobných 
prohřešků ve hře se zhostil pan Jiří Žák a Michal Kmenta za příslibu mé případné asistence. A tak jsem 
obcházela své svěřence, občas pomohla s nastavením 2 minut na hodinách za nepřípustný tah a dost 
často se i pousmála nad tím, co ti malý dokážou vymyslet. „Dlouhý tah jezdcem“, tedy koníček s políčka 
e4 si bere dámu na d1, ale nikomu to nevadí a v partii se pokračuje dál . Hlavu taky dokáže zamotat 
šach a nebo je to mat? Věž mi napadá krále a já přeci nikam nemůžu, čas utíká, co mám dělat? A co 
mám dělat já, jako rozhodčí? Vím, že ten malý může představit střelce, ale přeci nemůžu napovídat. Jak 
jsem situaci vyřešila, nechám pro sebe a čtenářům k zamyšlení jak by v takové situaci pokračovali. A tak 
v rychlém tempu bez zbytečných prodlev s losováním ubíhá jedno kolo za druhým a již tu máme 
vyhlášení výsledků.

https://goo.gl/photos/z8q7NC7cQbyHZquF8


         

Jarda Hejný a Klárka a Radka Čermákovi

Michal Kmenta řeší jeden z mnoha případů nepřípustných tahů



Než však pan Lánský pozval na pódium celkové vítěze turnaje, odměnil za snahu ty úplně nejmenší.

Nejmladší účastníci turnaje Mikuláš (roč. 2012) a Leontýnka Hladcí

Celkem se hráli dva turnaje a tak hned po těch nejmenších přišlo vyhlášení celkových vítězů 
jednotlivých turnajů. Turnaj A vyhrál celkově Tajovský Matěj (ŠK Duras) a turnaj B Faja Vilém (ŠK 
Lokomotiva Brno),

  

http://chess-results.com/tnr250603.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://chess-results.com/tnr250602.aspx?lan=5&art=1&wi=821


V každém turnaji byly také vyhlášeny samostatné kategorie tentokrát rozšířené i o H8 a D8. 

První  
místa i  

s hlavním organizátorem turnaje Stanislavem Lánskýma a pověstnou figurkou Brankovického krále

Druhá místa a vlevo v pozadí neodmyslitelná organizátorka tohoto turnaje paní Helena Čermáková



A bronzoví medailisté

A další ročník „O brankovického krále“ je za námi, na závěr bych ráda poděkovala všem organizátorům 
a popřála jim hodně úspěchů při pořádání 20 jubilejního ročníku.

Radka Slepánková


