
Druhé kolo KPIIA – Boskovice vedou tabulku, Vyškov zaskočil Tišnov

Zápasem kola byl bezpochyby souboj Boskovic s Rudicí, dvou nejvýše nasazených družstev 
soutěže. Divoký zápas plný hrubých chyb a nečekaných zvratů vyzněl nakonec lépe pro domácí 
Boskovice. Komentář k utkání pohledem boskovického kapitána Pavla Hubeného nabízí 
boskovický web. 

Adamov si do tabulky zapsal první body díky jasné výhře nad Lokomotivou v poměru 5,5:2,5. 
Brněnský tým sice na předních šachovnicích uhrál dobrý výsledek, ale vzadu se z výher radovali 
pouze adamovští hráči.

Sloup ve vyrovnaném zápase podlehl Kuřimi 3,5:4,5. Mladý kuřimský tým se v KPIIA poprvé 
objevil před dvěma lety. Prohrál všechny zápasy a sestoupil. Letos odstartoval mnohem lépe a Pavel
Matula v pozápasovém komentáři na kuřimském webu věří, že bodů bude ještě podstatně více. 

Lipůvka v prvním kole zaskočila Tišnov, ale na družstvo Blanska již nestačila. Zápas okomentoval 
Vlastimil Rozumek: „Zápas s Blanskem poprvé na domácí půdě podle soupisek sliboval vyrovnaný 
souboj. Misky vah se začaly přiklánět na naši stranu v době, kdy Luboš Fiala na 3. šachovnici 
dosáhl vyhrané pozice s Martinem Mocem a na 5. a 7. šachovnici v partiích Vladimíra Slezáka a 
Radka Sapáka jsme stáli dost dobře. Ovšem, jak to někdy bývá, štěstěna bývá vrtkavá. Na 
2. šachovnici brzo prohrál domácí p. Zikan s Romanem Mocem a vyhraná partie na 3. desce se 
zvrtla. Luboš přehlédl, že má ve vazbě na krále koně, kterým chtěl dobrat soupeřovu dámu, což 
samozřejmě nešlo, takže Luboš partii okamžitě vzdal. Navíc na poslední šachovnici prohrál na čas 
domácí Vlastík Švancara a hostě vedli 0-3. Partie na 5. a 7. šachovnici jsme sice vyhrály, ale 
nedařilo se Vlastíkovi Rozumkovi na první, kdy nedokázal ve slibné pozici najít asi vyhrávají tah a4
a poté v časové tísni přišel o dva koně za věž a partii prohrál. Kapitán Tomáš Kaderka měl také 
slibnou pozici, ale v koncovce nepostupoval dost aktivně a poté již byla remíza nevyhnutelná. 
Z dobře rozehraného zápasu se nakonec zrodila trochu šťastná výhra Blanska 3-5, což vzhledem k 
našim šancím, které jsme měli ze začátku, je málo.“

Tišnov dorazil na utkání s Vyškovem v kompletní sestavě a domácím se jistě vybavila těžká prohra 
z minulého kola. Snad právě proto do utkání nastoupili s nejvyšším nasazením a papírového 
favorita se jim podařilo senzačně porazit. Podrobnosti nabízí vyškovské stránky.

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Slavia Boskovice 2 0 0 6 12.0 10

2. Sokol Rudice 1 0 1 3 9.0 6
3. ASK Blansko 1 0 1 3 8.5 5

4. Spartak Adamov "B" 1 0 1 3 8.0 6
5. TJ Sloup 1 0 1 3 8.0 5

6. ŠK Kuřim "C" 1 0 1 3 7.5 6
7. ŠK Lokomotiva Brno "C" 1 0 1 3 7.5 6

8. MKS Vyškov "B" 1 0 1 3 5.0 3
9. ŠK Sokol Tišnov 0 1 1 1 7.5 4

10. ŠK Lipůvka 0 1 1 1 7.0 4

Kompletní výsledky na Chess-Results.

http://www.boskosachy.cz/2017/11/neuveritelna-vyhra-nad-rudici/
http://chess-results.com/tnr302887.aspx?lan=5
http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/necekane-body-becka-mks-s-tisnovem-ve.html
http://www.sachy-kurim.g6.cz/

