
Vyškov stále ve vedení

Plný  počet  bodů mají  po  třech  kolech  tři  týmy.  Nejlepší  pomocné  hodnocení  má Vyškov,  před
Sloupem a Kuřimí. 

Blansko nečekaně přehrálo favorizovaný Adamov 5:3.  Zprávu ze zápasu  zaslal  domácí  kapitán
Roman Moc: „Dnes jsme nastoupili k utkání s Adamovem, čekalo nás vyrovnané utkání. Jako první
skončila partie na 8. šachovnici, kdy po 12 tazích se soupeři dohodli na remíze. Poté se dlouho
bojovalo, až na 3. šachovnici hostující hráč měl sice kvalitu více, ale udělal chybu při útoku na
svého krále a partii prohrál. Poté vyhráli Slouka a Buš a vedli jsme slibným náskokem 3,5:0,5. Teď
jsme si říkali, že dnes bychom měli vyhrát. Poté sice Martin Senáši na první desce prohrál, ale
zbylé partie skončily remízami a to nám stačilo k vítězství.“

Vyškov pokračuje ve vítězné šňůře. Rudici porazil 5:3. Utkání popsal Stanislav Vémola:  „Béčko
MKS  Vyškov  jede  stále  na  vítězné  vlně,  ve  3.  kole  vyhrálo  doma  nad  Rudicí  5-3.  Prohrou
v miniaturce  o  8  tazích  nebodoval  kpt.  domácích  Radim  Majetič  se  zkušeným  Drahošem
Nejezchlebem, vyrovnání stavu po předchozí remízce na 8. šachovnici umožnil také v miniaturce
o 16 tazích Jan Matuška, když nastavil zcela zdarma věžku Zdeňkovi Fabianovi. Hosté šli znovu do
vedení na 4. desce díky pišku navíc Milana Dvořáčka, pak ale domácí 3x bodovali na 7., 2., a
1. postu soupisky, závěrem Víťa Crhonek neprotlačil 3 pichy proti 1 ve věžové koncovce proti ZK
Robertu  Kudličkovi.  S  konečným  nečekaným  stavem  5-3  byli  samozřejmě  spokojenější  domácí
hráči.  Turnajové  partie  i  pár  fotek  budou  postupně  zveřejněny  na  našem  webu  vyškovských
šachistů.“  

Nejsilnější tým soutěže překvapivě snadno podlehl Kuřimi 5,5:2,5. Družstvo Lipovce nedokázalo
vyhrát  ani  na  jedné  šachovnici  a  zpráva  na  kuřimském  webu mluví  o  jasném  a  zaslouženém
vítězství  Kuřimi.  Naopak  Lipovec  si  značně  zkomplikoval  cestu  za  očekávaným  postupem.
Z úvodních tří utkání dokázal naplno bodovat pouze v jednom.

Boskovice v důležitém sestupovém souboji s Lipůvkou nasadily silnou sestavu a po zásluze vyhrály
6,5:1,5. Zpráva na boskovickém webu. 

Sloup přehrál Lokomotivu 5,5:2,5 a drží druhé místo v tabulce. 

Průběžné pořadí

Poř. Název družstva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. MKS Vyškov "B" 5 6 ½ 5 ½
2. TJ Sloup 4 ½ 5 ½ 6 ½
3. ŠK Kuřim "C" 5 ½ 6 5
4. Sokol Rudice 3 4 5 ½
5. ŠK Garde Lipovec "B" 2 ½ 4 6
6. Slavia Boskovice "B" 2 2 ½ 6 ½
7. ASK Blansko 3 ½ 2 ½ 5
8. ŠK Lokomotiva Brno "B" 1 ½ 2 ½ 5 ½
9. Spartak Adamov "B" 2 ½ 2 3
10. ŠK Lipůvka 1 ½ 3 1 ½

Kompletní výsledky na Chess-Results a v databázi ŠSČR.
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