
Krajský přebor družstev mladších žáků 2017 

V sobotu 8.4.2017 se v Zastávce sešlo 15 družstev mladších žáků k bojům o 
krajského přeborníka. Sraz organizačního týmu na místě činu byl v 8:00, aby bylo 
dost času na sestavení 8 třístolových hnízd. Následovalo rozestavění šachovnic a 
nastavení hodin, zapojení výpočetní techniky a zkouška ozvučení sálu. A to už se 
začali sjíždět účastníci.  
 

   
 
Vzhledem k tomu, že některé oddíly postavily do turnaje více než jedno družstvo, 
provedl hlavní rozhodčí Miroslav Hurta nalosování prvního kola ručně (aby se hned 
v úvodu turnaje potkala družstva z jednoho oddílu). 
 
Jako v každém turnaji malých dětí nechyběly zajímavé situace, z nichž některé 
ukazovaly na šachovou vyspělost mladých nadějí, jiné zase navozovaly divákům 
takřka infarktové stavy - zejména když děti nacházely recepty, jak prohrát či přivést 
do patu vyhranou partii, nebo jak (zejména za vydatné pomoci soupeřů) z prohrané 
pozice vykouzlit vítězství – například jak v koncovce střelce se 3 pěšci proti věži a 4 
pěšcům nejprve ztratit střelce, pak šachovaným králem dojít k vysunutému volnému 
pěšci na 6. řadě a posléze si postavit dámu a vyhrát. Několikrát také šachoví 
benjamínci svoje partie prohráli po 3. nemožném tahu. 
 
Od prvních tahů šlo za vítězstvím v turnaji družstvo ŠK Kuřim „A“ ve složení Vlastimil 
Babula, Tomáš Fikejs, Šimon Tajovský, Alice Habinová, Vojtěch Havel, Pavel 
Ševčík, které vyhrálo všech 7 zápasů a se ziskem 21 bodů turnaj suverénně vyhrálo. 
 

   
 1. místo: ŠK Kuřim „A“              2. místo: ŠK Lokomotiva Brno „A“          3. místo: ŠK Kuřim „B“ 
 

Od čtvrtého kola se na druhém místě drželo družstvo ŠK Lokomotiva Brno „A“ - 
Michael Kureš, Vilém Faja, Tadeáš Hladký, Michael Ulčák, Marie Vavřínková, Laura 
Coufalová - a na třetím místě družstvo ŠK Kuřim „B“ - Lukáš Petříček, Ondřej 
Hronek, Šimon Boháč, Václav Šetina, Matěj Babula, Asja Pluhařová. V tomto pořadí 
také družstva obsadila stupínky vítězů. 
 



Tým ŠK Duras BVK Královo Pole obsadil již třetí rok po sobě nepopulární čtvrté 
místo. Vítězství v posledním kole vyneslo na páté místo družstvo SK Vyškov „A“ a na 
šesté místo domácí tým Šachy Zastávka. 
 

     
            Šachy Zastávka                       SK Baník Ratíškovice                    Šachy Brankovice 

 
Pořadí na dalších místech: ŠK KVASACO Vacenovice, ŠK Hustopeče, ŠK Kunštát, 
ŠK Kuřim „C“, ŠK Lokomotiva Brno „B“, SK Baník Ratíškovice, SK Vyškov „B“, ŠK 
Kuřim „D“, Šachy Brankovice. 
 
Kompletní výsledky najdete na chess-results, kompletní fotogalerii na Rajčeti. 
 

 
Cenový fond pamatoval na všechny účastníky turnaje 

 
Účastníci během turnaje doplňovali energii z nějakého toho kila pendreků, čokolád a 
oplatků a ze 143 párků v rohlíku. 
 
Velké poděkování náleží všem, kteří se - ať už jakkoli - podíleli na přípravě a zajištění 
hladkého průběhu turnaje, hlavnímu rozhodčímu Miroslavu Hurtovi za skvěle 
odřízený turnaj a samozřejmě vedoucím a doprovodům družstev za příkladnou 
spolupráci a udržování rozjívenosti dětí v mezích normy  
 
 
Zpracoval:  
za organizační tým Aleš Dumek 
Šachy Zastávka 

http://chess-results.com/tnr272966.aspx?lan=5
http://sachyzastavka.rajce.idnes.cz/20170408_KP_DM/
http://sachy.zastavka.cz/?p=839

