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Statistika a obecné informace

Okresní  šachový  svaz  Blansko  nemá  oficiálně  ustanovené  žádné  výkonné  orgány  a  jeho  jediným  neoficiálním
představitelem je Alois Kunc, plnící funkci vedoucího dlouhodobých okresních soutěží družstev. Tato praxe je v OŠS
Blansko využívána dlouhodobě a k plné spokojenosti klubů i hráčů. V případě potřeby může být Alois Kunc veden jako
oficiální organizační pracovník OŠS Blansko, který se stará o komunikaci mezi JmŠS a OŠS Blansko.

K 5.1.2017 eviduje OŠS Blansko 12 šachových oddílů, data v závorkách zobrazují loňské údaje:

Oddíl Hráči1 A+B+C+D2 TOP103 Soutěže 
2016/17

Turnaje 2016

ŠK GARDE Lipovec 43/20 (46/17) 34+2+6+1 2141 
(2105)

2. liga E 
-
2x KPIIA 
OP 
-

Okresní šachový turnaj (rapid);

Spartak Adamov 34/17 (47/4) 17+6+6+5 1918 
(1957)

2. liga E
-
OP
ZS 

Slavia Boskovice 32/4 (34/3) 21+4+7+0 1842 
(1793)

-
KPIIA 
OP 
ZS; ZS

Černohorský soudek (rapid 4 čl. družstev);
Jarní turnaj (rapid); 
Podzimní turnaj (rapid);
O putovní pohár SVČ (rapid mládeže/seriál 7 turnajů)

TJ Sloup 20/2 (20/0) 14+2+2+2 1787 
(1751)

-
KPIIA
OP
-

Memoriál Karla Němce (rapid);
Vánoční turnaj (rapid);
OP blesk (blesk)

ŠK Kunštát 19/14 (18/10) 9+0+6+4 14034 
(1444)

-
-
-
ZS; ZS

OP mládeže (rapid mládeže)

Sokol Rudice 18/5 (20/11) 15+2+1+0 1831 
(1830)

-
KPIIA
OP
-

TJ Sokol Rovečné 14/6 (17/3) 12+2+0+0 1489 
(1491)

-
-
OP 
ZS

Jevíčko 13/14 (16/10) 5+1+7+0 1495 
(1522)

-
-
OP
ZS

Jarní turnaj mládeže

ASK Blansko 13/1 (12/2) 9+2+2+0 1758 
(1727)

-
KPIIA
-
-

Sokol Jedovnice 11/4 (11/3) 9+0+2+0 15644 
(1543)

-
-
OP
-

Okresní kolo přeboru škol

ŠK Lipůvka 9/0 (10/0) 6+2+1+0 16034 
(1556)

-
-
OP
-

Sokol Vanovice 8/0 (9/0) 6+2+0+0 14224 
(1451)

-
-
-
ZS

TJ Babylon Němčice 0/5 (0/5) - Pierrova plichta (rapid)

1Aktivní/neaktivní
2Rozdělení aktivních hráčů. Skupina „A“ (dospělí), „B“ (senioři), „C“ (mládež do 18 let), „D“ (děti do 8 let). 
3Dle národní databáze elo.rosada.cz  .
4Klub má méně než 10 hráčů s ratingem. Číslo udává průměr všech hráčů s platným ratingem.

http://elo.rosada.cz/


OŠS Blansko k 5.1.2017 eviduje celkem 234 aktivních hráčů (157+25+40+12 – dle kategorií A, B, C a D) z toho 188
s platným národním ratingem 1001 a výše (průměr 1580). V porovnání s loňským rokem došlo k poklesu o 11 hráčů.
Počet registrovaných hráčů mírně klesl ve všech kategoriích s výjimkou seniorů.

Rating (nár.) A B C D Sum

2400+ 1 0 0 0 1 (1)

<2300-2400) 1 0 0 0 1 (2)

<2200-2300) 1 0 0 0 1 (3)

<2100-2200) 4 0 0 0 4 (7)

<2000-2100) 10 0 0 0 10 (17)

<1900-2000) 8 1 0 0 9 (26)

<1800-1900) 16 0 0 0 16 (42)

<1700-1800) 18 5 0 0 23 (65)

<1600-1700) 24 2 1 0 27 (92)

<1500-1600) 22 2 1 0 25 (117)

<1250-1500) 31 10 3 0 44 (161)

<1001-1250) 10 2 15 0 27 (188)

Celkem 146 22 20 0 188

Soutěže družstev

V sezóně 2016/17  se  účastnilo  8  družstev  Základní  soutěže  Blansko (hraje  se na  pěti  šachovnicích)  a  8  družstev
Okresního přeboru Blansko (hraje se na osmi šachovnicích), jehož vítěz postupuje do nižší krajské soutěže (KPII).
Účasti v okresním přeboru se po odehrání úvodního kola vzdalo družstvo Rovečného, původně devátého týmu soutěže.
Základní soutěž vyhrálo Rovečné „B“, první místo v  Okresním přeboru oslavil Spartak Adamov „B“. V krajských
soutěžích startovalo 6 okresních družstev (KPIIA) a dvě v ligových soutěžích (2. liga E). V krajském přeboru oslavil
postup  Lipovec  „B“,  sestupu  se  nevyhnul  Lipovec  „C“.  Ligové  boje si  po  delší  odmlce  vyzkoušela  dvě  okresní
družstva. Lipovec obsadil druhé místo, Adamov sestoupil.

Změna  hracího  tempa  v  KPII  od  sezóny  2016/17  se  okresních  družstev  výrazně  nedotkla,  všechny  oddíly  mají
k dispozici digitální hodiny. Délka zápasů se obecně mírně snížila, což většina hráčů spíše uvítala. 

Přebory a turnaje

Každoročně se koná OP v bleskové hře (TJ Sloup) a OP mládeže v rapid šachu (ŠK Kunštát).

Vzhledem k organizačním změnám v boskovickém šachovém klubu, nově přejmenovaného na Slavii Boskovice, nebyl 
v roce 2016 pořádán bleskový turnaj O putovní pohár Makkabi, ani rapid turnaj O putovní pohár TOPNET. Nahradily je
Jarní turnaj a Podzimní turnaj v rapid šachu. Turnaj družstev Černohorský soudek se konal v tradičním termínu a opět 
se stal jedním z největších okresních šachových turnajů. 

Tradiční „Vánoční turnaj“ (TJ Sloup), „Okresní šachový turnaj“ (ŠK Garde Lipovec) a „Pierrovu plichtu“ (mimo oddíl),
letos doplnil Memoriál Karla Němce (TJ Sloup). Obnovou prošel rapid turnaj ve Křtinách (mimo oddíl).

Mládež

Kunštát pravidelně hostí OP mládeže. Jevíčko obnovilo svůj mládežnický turnaj, byť nový ročník přilákal minimum
zájemců. V Boskovicích se od října do dubna hraje každý třetí čtvrtek v měsíci 5 kolový rapid turnaj v rámci seriálu
O     putovní pohár   SVČ. Novinkou připravenou pro jarní část sezóny je okresní přebor družstev ve vážném šachu.  

Josef Plch (Sokol Jedovnice) každoročně organizuje okresní kolo přeboru škol. 

Nejúspěšněji pracují s mládeží v Adamově. Olga Dvořáková aktuálně patří mezi republikovou špičku v kategorii D14.
Snahu aktivně pracovat s mládeží mají v Boskovicích, Jevíčku, Kunštátu, Lipovci a nově také Sloupu, kde se mladí
hráči stále častěji zapojují do okresních turnajů. Překážkou výraznějšího rozvoje je větší vzdálenost od mládežnického

http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1795
http://www.boskosachy.cz/2016/05/prvnim-vitezem-im-neklan-vyskocil/
http://www.boskosachy.cz/2016/11/na-slavii-zvitezil-martin-pokladnik/
http://www.boskosachy.cz/2016/05/soudek-jasne-ovladl-duras-boskovice-stribrne/
http://www.mestyssloup.cz/udalosti/sport-1/sportovni-reportaze/?more=1164#msg1164
http://www.gardelipovec.estranky.cz/clanky/turnaje/okresni-sachovy-turnaj/19.-rocnik---2015.html
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1668
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1679
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1758
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1759
http://www.boskosachy.cz/o_putovni_pohar_ddm/


centra v Brně a s tím související nevyhovující dopravní spojení (například cesta vlakem na většinu turnajů ze seriálu KP
mládeže v rapid šachu znamená několik přestupů a několikahodinovou cestu). 

Ostatní

Dvojice klubů prezentuje svoji činnost na webových stránkách (ŠK Garde Lipovec a Slavia    Boskovice). Rozsáhlejší
zpravodajství a archiv článků nabízí pouze Slavia Boskovice. Krátké informace z aktuálních soutěží je možno nalézt na
obecních webech (Sloup).

K 5.1.2017 bylo na okrese Blansko evidováno 22 rozhodčích (13 RIII,  8 RII a  1 RI) a čtyři  trenéři  (0 IV. Třídy,
3 III. třídy a 1 II. třídy). 

http://www.boskosachy.cz/
http://www.gardelipovec.estranky.cz/

