
Čtvrté kolo KPIIA – Kuřim postupuje na druhé místo

Boskovice doma hostily Lokomotivu Brno a své soupeře přehrály nečekaně snadno 6,5:1,5. 
Všechny partie skončily ještě před časovou kontrolou. Cestu k vysokému vítězství stručně popsal 
Pavel Hubený na boskovickém webu. 

Kuřim přijela do Vyškova se třemi náhradníky a čekala tvrdý boj. Domácí Vyškov ale nastoupil 
v ještě kombinovanější sestavě a ačkoli papírově nebyl o mnoho slabší, nakonec se musel smířit 
s vysokou porážkou 5,5:2,5. Stanislav Vémola zápas popsal z domácího pohledu: „Dle kapitána 
Pavla Krupici k nám dorazilo družstvo Krupa boys ve velmi oslabené sestavě. Když jsem vyplnil 
zápis o utkání, zjistil jsem, že hosté dorazili s 5 členy základní sestavy, ale domácí jen se 3 a to 
dokonce bez své kapitánky i jejího zástupce! Až na rychle prohranou nepovedenou partii domácího 
borce Milana Tomka na 6. šachovnici s Miroslavem Baurem, se ostatní partie dohrály ve 3. hodině 
hry. Při 3 prohrách a 4 remízkách bylo již o výsledku zápasu rozhodnuto. Jen na 7. šachovnici 
viděli zbylí domácí i hosté celý bod pro domácího borce Radka Zbořila v souboji s Filipem 
Svobodou. Ten ovšem přešel několikrát kolem výhry a až po 5 hodinách a 10 minutách nabídl 
v jasné pozici sám plichtu! Domácí opory nebyly k utkání nominovány a tak výsledek utkání bez 
jediné výhry 2,5-5,5 nebyl žádným překvapením.“ Zprávu z utkání nabízí také kuřimský 
a vyškovský web.
  
Tišnov prohrál s Blanskem 5:3 a zůstal jediným týmem bez vyhraného zápasu. Pokud v příštím kole
nezíská body s Kuřimí, zařadí se mezi hlavní aspiranty sestupu. Blansko se naopak vytáhlo na 
průběžné třetí místo. Zápas krátce zhodnotil tišnovský kapitán Karel Maláska: „Blansko přijelo 
v silné sestavě a my jsme byli bez dobře hrajícího Jirky Navrátila. Utkání bylo velice vyrovnané, 
bohužel smolná prohra Luboše Plašila a Ladě Čepeše rozhodla naše utkání.“ 

Lipůvka se odpoutala z posledního místa, když porazila nekompletní Adamov 5,5:2,5. Pro Lipůvku 
je to vůbec první výhra v KPII. Podrobnosti ze zápasu nabízí facebookový profil šachistů 
z Lipůvky. 

Rudice neuspěla ve třetím zápase po sobě a po těsné prohře 4,5:3,5 se Sloupem, klesla na 
předposlední místo tabulky. 

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Slavia Boskovice 3 1 0 10 22.5 18
2. ŠK Kuřim "C" 3 0 1 9 18.5 14
3. ASK Blansko 2 1 1 7 17.5 10
4. TJ Sloup 2 0 2 6 16.0 12
5. Spartak Adamov "B" 2 0 2 6 15.0 12
6. ŠK Lokomotiva Brno "C" 2 0 2 6 13.5 10
7. ŠK Lipůvka 1 1 2 4 15.0 11
8. MKS Vyškov "B" 1 1 2 4 11.5 5
9. Sokol Rudice 1 0 3 3 16.0 11

10. ŠK Sokol Tišnov 0 2 2 2 14.5 7

Kompletní výsledky v databázi ŠSČR, na webu ŠSČR a na Chess-Results.

http://www.sachy-kurim.g6.cz/
http://www.chess.cz/soutez/2087/
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1906
http://chess-results.com/tnr302887.aspx?lan=5
https://www.facebook.com/%C5%A0achy-Lip%C5%AFvka-1779667675637805/
http://www.boskosachy.cz/2017/12/boskovice-porazi-lokomotivu-a-drzi-vedeni-kpiia/
http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/v-kpii-a-bez-jedine-vyhry-v-utkani.html

