
Jarní šachový turnaj 

V sobotu 29. 4. 2017 se v malém sále Besedního domu ve Vyškově konal Jarní šachový 

turnaj s otevřenou účastí určený pro mládež do 16 let (ročník narození 2001 a mladší). 

Pořadatelem byl Sportovní klub Vyškov ve spolupráci s MKS Vyškov. Turnaj byl součástí 

seriálu vyškovských šachových turnajů pro děti a mládež ve školním roce 2016/2017. Při 

prezenci se zapsalo celkem 37 mladých vyznavačů královské hry, kteří byli rozdělení do 

dvou samostatných turnajů. Turnaj A byl po rozhodnutí pořadatelů rozšířen oproti propozicím 

o děti narozené v roce 2008, které doplnily ty mladší. V turnaji B se prezentovalo celkem 23 

mladých hráčů. Po zahájení byly současně rozehrány oba turnaje. 

 
                                       Pohled do hracího sálu 

 

 Hrálo se v hracím tempu 2x15 min. + 5s/tah pod dohledem rozhodčích Radky Slepánkové a 

Stanislava Vémoly, který se ujal turnaje A, v němž hráli zejména začínající šachisté.  

 
                                       Hlavní rozhodčí Radla Slepánková 

 

 



Po drobném zdržení na začátku už oba turnaje probíhaly ve svižném tempu a kolem půl třetí 

bylo vše dohráno. Po přestávce, kdy pořadatelé nachystali ceny a diplomy pro nejlepší 

hráče, proběhlo vyhlášení výsledků. Nejprve byli oceněni nejlepší hráči okresu Vyškov 

Tigran Ohanyan (turnaj A) a Marek Hruška (turnaj B). 

 
                                       Nejlepší hráči okresu Vyškov 

 

Poté už byli oceněni nejlepší hráči diplomy a drobnými cenami, které měli organizátoři 

připraveny pro všechny účastníky. V rámci vyhlášení byly oceněny i nejlepší dívky v obou 

kategoriích. 

Medailové umístění 

Turnaj A 

1. Matěj Harašta  ŠK Vinary 

2. Kristián Poljak  Spartak Přerov 

3. Vojtěch Karafiát ŠK Duras Brno 

Nejlepší dívka Leontýna Hladká ze ŠK Lokomotiva Brno. 

 
                                        Vyhlášení nejlepších v turnaji A 

 



Turnaj B 

1.  Kamil Tobolík  ŠK Vinary 

2.  Jakub Potrok  Sokol Citov 

3. Marek Hruška  Sportovní klub Vyškov 

Nejlepší dívka Nela Nováková z Brankovic. 

 
                                        Vyhlášení nejlepší v turnaji B 

 

 
                                        Závěrečné foto všech účastníků 

  

Závěrem bych poděkoval celému týmu organizátorů, jmenovitě Honzovi Slepánkovi, Radce 

Slepánkové, Martinovi Rudolfovi a Stanislavu Vémolovi. 

Poděkování patří i nadaci Tři brány, která finančně přispěla na nákup cen pro hráče. 

Fotografie z turnaje si můžete prohlédnout zde. 

Karel Hruška, ředitel turnaje 

https://goo.gl/photos/pP6c7oDKkcX9KQhx9

