
KPIIA 3. kolo – nezůstal nikdo s plným počtem bodů

Třetí kolo dle očekávání nabídlo řadu vyrovnaných soubojů. Vedoucí Boskovice zavítaly do 
Tišnova v pozici mírných favoritů. V zápase se rychle ujaly bodového vedení a vše směřovalo 
k jejich těsnému vítězství. Domácí však dokázali vývoj utkání zvrátit. Uhájili remízu 4:4. Zprávu 
boskovického kapitána Pavla Hubeného nabízí boskovický web.

Jasně se vyvíjel také zápas Blanska s Vyškovem. Vyškovští se rychle ujali vedení 2:0 a nezdálo se, 
že budou mít s výhrou zápasu potíže. Také v tomto utkání se však domácím povedlo nečekaně 
vyrovnat a uhájit celkovou remízu 4:4. Pohled domácích nabídl Roman Moc: „Dnes k nám přijel 
Vyškov. Utkání začalo v 10:00. Jako první skončily partie na 8. a 7. šachovnici, kdy Patrik si nechal
rozbít rošádu a dostal mat a pan Polách po přehlédnutí partii prohrál. Hosté najednou vedli 2:0. 
Poté začali hostující hráči nabízet remízy. Remízou skončily postupně partie na 1., 2., 5. 
a 6. šachovnici. Jako poslední se dohrávaly partie na 3. a 4. šachovnici. Potřebovali jsme obě 
partie vyhrát, protože stav byl 4:2 pro hosty. Najednou se začaly dít věci. Pan Kocman začal ztrácet
kvalitu a po špatném ústupu střelce dokonce figuru. Partii si pan Saida zkušeně pohlídal. 
Rozhodovala partie Martin Moc-Kudlička, která vypadala na jasnou remízu K+6P na obou 
stranách. Hostující hráč měl možnost nabídnout remízu a myslet na vítězství týmu. Náš hráč by s 
tím nic neudělal a prohráli bychom. Ale stalo se něco úplně jiného. Místo toho se vydal na dámské 
křídlo s domněním, že vyhraje, ale po nepřesnostech obou hráčů se dostal pod mat a situace byla 
neřešitelná. Když jsem psal konečný výsledek a vzpomněl si na to, jak to s námi vypadalo na těsnou 
prohru, nakonec jsme utkání se štěstím remizovali. Konečný výsledek tedy ASK Blansko-MKS 
Vyškov 4:4.“ Zprávu hostů nabízí vyškovský web.

Kuřim si připsala do tabulky další tři body. Tentokrát jasně přehrála Lipůvku 5,5:2,5, když dokázala
zužitkovat rychlé vedení 3:0. Komentář nabízí kuřimský web.

Adamov doma hostil Sloup. Výhodu domácího prostředí dokonale zužitkoval. Sloup nedokázal 
využít ratingovou převahu na zadních šachovnicích a odjel poražen 4,5:3,5. 

Druhou prohru v řadě nečekaně zapsala také Rudice. Nevyzpytatelná Lokomotiva Brno v Rudici 
zvítězila 4,5:3,5. Odsunula tím papírově nejsilnější tým soutěže na průběžné sedmé místo. 

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Slavia Boskovice 2 1 0 7 16.0 12
2. ŠK Kuřim "C" 2 0 1 6 13.0 11
3. Spartak Adamov "B" 2 0 1 6 12.5 10
4. ŠK Lokomotiva Brno "C" 2 0 1 6 12.0 9
5. ASK Blansko 1 1 1 4 12.5 7
6. MKS Vyškov "B" 1 1 1 4 9.0 5
7. Sokol Rudice 1 0 2 3 12.5 8
8. TJ Sloup 1 0 2 3 11.5 8
9. ŠK Sokol Tišnov 0 2 1 2 11.5 6

10. ŠK Lipůvka 0 1 2 1 9.5 6

Kompletní výsledky na Chess-Results.
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