
První kolo KPIIA – Boskovice zničily Vyškov, Lipůvka má první bod

Soutěž letos slibuje vyrovnané souboje, kde každý může porazit každého. Tuto domněnku potvrdila 
v prvním kole Lipůvka, která si z Tišnova nečekaně odvezla bod za remízu 4:4. Favorizovaný 
Tišnov se rychle ujal dvoubodového vedení, ale Lipůvka dokázala srovnat a zápas tak symbolicky 
rozhodla až partie kapitánů na čtvrté šachovnici. Remíza zajistila Lipůvce první zápasový bod v 
krajské soutěži. Komentář k zápasu nabízí facebookový profil šachistů z Lipůvky.

Vyrovnaný zápas se hrál také v Blansku. Blansko je sice papírově nejslabším družstvem soutěže, ale
k výhře nad loni bronzovým Sloupem mu chyběl jen jeden partiový bod. Zápas okomentoval 
Roman Moc: „V prvním kole nového ročníku jsme nastoupili proti Sloupu se kterým jsou naše 
utkání vždy vyrovnaná a o výsledku rozhodne třeba jedna partie. První čtyři partie skončily remízou
na 2., 4., 7. a 8. šachovnici. Na druhé vznikla pozice s izolovaným pěšcem a po výměnách vzniklo 
postavení J+4P proti J+4P. Na 4. a 7. měli naši hráči sice o pěšce méně, ale oba udrželi své pozice.
Na 8. to bylo obráceně a taky remíza. Pak vyhrál Martin Moc na 3., kdy soupeř nejprve ztratil 
pěšce, poté obětoval figuru a nakonec prohrál. Po remíze Lukáše na 5. šachovnici, kdy měli oba 
hráči 2 jezdce a několik pěšců, jsme vedli 3,5:2,5. Zbývaly poslední dvě partie na 6. a 1. šachovnici.
Napřed se dohrálo na šestce, kde špatný propočet a nevyužité remízové šance vedly k prohře našeho
hráče. Jako poslední prohrál Martin Senáši, který zvolil odvážnou partii bez rošády. Po útoku se 
partie dostala do koncovky kde měl náš hráč 2V+S+4P a hostující hráč 2S+V+5P. Celkem se 
potvrdilo, že dvojice střelců má svou sílu. Po ztrátě pěšce vznikli dva volní pěšci a černý partii 
vyhrál. Celkový výsledek tedy ASK Blansko-TJ Sloup 3,5:4,5.“ 

Trochu vyšším rozdílem skončil boj mezi Kuřimí a Lokomotivou Brno. Mírně vyšší šance měla mít 
v zápase Kuřim, díky ratingové převaze na prvních šesti šachovnicích, ale tři body za vítězství 5:3 
si do Brna nakonec odvezla Lokomotiva. Hodnocení zápasu nabízí kuřimský web.

Rudice přehrála Adamov 5,5:2,5, když za Adamov dokázal zvítězit pouze Martin Handl na šesté 
šachovnici. Rudici naopak po delší odmlce posílil Michal Rada, který do soutěže vstoupil remízou.

Nejvyšší vítězství prvního kola si připsaly Boskovice ve Vyškově. Čestný půlbod zachránil 
domácímu týmu Radim Majetič. Komentář k zápasu nabízí stránky Vyškova i Boskovic.

Pořadí Název družstva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Slavia Boskovice  7½
2. Sokol Rudice  5½
3. ŠK Lokomotiva Brno "C"  5
4. TJ Sloup  4½
5. ŠK Sokol Tišnov  4
6. ŠK Lipůvka 4  
7. ASK Blansko 3½  
8. ŠK Kuřim "C" 3  
9. Spartak Adamov "B" 2½  

10. MKS Vyškov "B" ½  

Podrobné výsledky na Chess-Results a v databázi ŠSČR.
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