
Přerovská liga – středa 22. března 2017

Ve středu 22. března proběhl v klubu Dlažka šachový turnaj pro děti z Přerova a blízkého 
okolí. Celou akci suverénně ovládli naši svěřenci – získali jsme všechny medaile.

Vítězem celého turnaje se stal  Kamil Tobolík, stříbro vybojoval Kuba Potrok a stříbrnou 
medaili si domů odnesl  David Jiránek. David si tu tak vybojoval 4. výkonnostní třídu. Nejlepší 
dívkou turnaje se stala naše Beátka Březíková.

Podrobné výsledky: http://www.chess-results.com/tnr270974.aspx?lan=5&art=1&wi=821

Pohled do hrací místnosti

Vítězové turnaje: Jakub Potrok, Kamil Tobolík a David Jiránek

http://www.chess-results.com/tnr270974.aspx?lan=5&art=1&wi=821


Mohelnice – krajský přebor mládeže – sobota 25. března 2017

V sobotu 25. března jsme se vypravili na 4. turnaj z šestidílného krajského přeboru mládeže 
v šachu do Mohelnice. V konkurenci téměř osmdesáti dětí z celého kraje bojovalo také 9 našich 
svěřenců. Vybojovali jsme 2 bronzové medaile.

V kategorii dětí do 10 let nás reprezentovali  Matěj Harašta a  Beátka Březíková. Matěj 
obsadil  17.  příčku,  Beátka  mezi  děvčaty  získala  3.  místo.  Domů si  tak  vedle  drobné  odměny 
odvezla také bronzovou medaili.

V  kategorii  do  12  let  nás  jsme  měli  zastoupení  v  Davidovi  Jiránkovi  a  Petrovi 
Havránkovi. V partiích obou kluků je za poslední půlrok vidět obrovský pokrok. Protože ale také 
naši soupeři trénují, od potenciálních medailí nás v této kategorii dělí ještě pár stovek vyřešených 
diagramů. To lze ale velmi rychle dohnat např. zde: http://chesstempo.com/chess-tactics.html

V turnaji žáků do 14 let hráli Kamil Tobolík, Lukáš Létal a Dominik Drábek. Obrovského 
úspěchu tu dosáhl první jmenovaný. Vybojoval fantastické třetí místo a tak také on si domů odvezl 
cenný kov. Lukáš s Dominikem potřebují zatím především větší herní praxi, vhodně doplněnou 
o pravidelný trénink šachové taktiky – např. na výše uvedeném odkazu. :-)
  Mezi  nejstaršími  a  nejzkušenějšími  bojovali  Kuba Potrok a  Filip  Geršl.  Kuba skončil 
desátý, Filip čtrnáctý. Také jim může k ještě více výhrám domoci stránka Chesstempo.

Podrobné výsledky
2007 a mladší: http://www.chess-results.com/tnr271696.aspx?lan=5&art=1&wi=821
2005 a mladší: http://www.chess-results.com/tnr271695.aspx?lan=5&art=1&wi=821
2003 a mladší: http://www.chess-results.com/tnr271694.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE&wi=821
1999 a mladší: http://www.chess-results.com/tnr271693.aspx?lan=5&art=1&wi=821

Pohled do hracího sálu
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