
KPIIA – jasné výhry v sedmém kole

Vedoucí tým soutěže, Lipovec „B“, nečekaně hladce porazil Rudici 6:2. Rudičtí ovšem svému 
soupeři zápas výrazně usnadnili, když nastoupili bez svých nejsilnějších hráčů. Důležitý zápas čekal
i druhý tým z Lipovce. V boji o udržení se střetl Lipovec „C“ s Lokomotivou Brno. Domácí Brno 
tentokrát nastoupilo kompletní a hladce zvítězilo 7:1. 

Body nutně potřebovalo také poslední Blansko. Moravská Slavia ale patří k nejsilnějším týmům 
soutěže a nekompletní Blansko jasně přehrála 6:2. Zápas popsal blanenský kapitán Roman Moc: 
„K tomuto utkání jsme nenastoupili bohužel kompletní pro různé omluvy hráčů. Utkání se nezačalo 
vyvíjet dobře. Po kontumaci na osmé desce a prohře pana Dufka po 11 tazích uvázaním od střelce 
dámy s králem jsme prohrávali 0:2. Poté prohrál na sedmé šachovnici náš nový hráč Patrik 
Babajan, který nastoupil ke své první partii a po slušně rozehraném úvodu ve střední hře začal 
postupně ztrácet materiál a nakonec partii prohrál. Po remíze Martina Moce, který odvrátil tlak 
bílého a prohře pana Odvárky, který postupně ztrácel pěšce a poté ztratil i celou partii. Dále na 
páté desce pan Polách sice odvrátil vidličku za ztrátu pešce, ale nepodařilo se mu partii udržet a s 
horším jezdcem proti střelci neuhlídal ostatní své pěšce a partii prohrál. Už jsme prohrávali 0,5:4,5
a utkání bylo rozhodnuto, ale nakonec se nám podařilo trochu zkorigovat po výhře pana Saidy a mé
remíze na první šachovnici utkání na 2:6.“  

Tišnov se odpoutal od spodních příček díky výhře nad Vyškovem. Zprávu ze zápasu nabízí 
vyškovský web. Zápas Boskovic se Sloupem měl také jasný průběh. Domácí Boskovice ztratili 
několik dobře rozehraných partií a prohráli 2,5:5,5. Zprávu ze zápasu nabízí web boskovických 
šachistů. 

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠK Garde Lipovec "B" 7 0 0 21 41.5 30
2. Moravská Slavia Brno "C" 6 0 1 18 36.0 30
3. TJ Sloup 5 1 1 16 33.0 25
4. Rudice "A" 4 1 2 13 30.0 17
5. Slavia Boskovice 3 0 4 9 29.5 21
6. MKS Vyškov "B" 3 0 4 9 22.0 12
7. ŠK Sokol Tišnov 2 0 5 6 29.0 18
8. ŠK Lokomotiva Brno "D" 2 0 5 6 27.0 21
9. ŠK Garde Lipovec "C" 1 0 6 3 15.0 4

10. ASK Blansko 0 2 5 2 16.0 9

Výsledky všech zápasů jsou k dispozici na webu Chess-Results a databázi ŠSČR. 

http://chess-results.com/tnr238459.aspx?lan=5
http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/kpii-a-v-7-kole-skoroval-za-becko-se.html
http://www.boskosachy.cz/2017/01/zapas-plny-chyb/
http://www.boskosachy.cz/2017/01/zapas-plny-chyb/
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1679

