
Krajské kolo Přeboru škol v šachu

Ve středu  11. ledna 2017 proběhlo  na olomouckém gymnáziu Hejčín krajské 
kolo  Přeboru  škol  v šachu. Naše  základka  získala  z  okresního  kola  právo  účasti 
v kategoriích prvního  i  druhého  stupně.  Každou  školu  reprezentovalo  čtyřčlenné 
družstvo. Hrálo se švýcarský systémem, tempem 2×17 minut.

Naše účast byla dlouhou dobu nejistá. Krajské kolo nám nešťastně kolidovalo 
s lyžařským kurzem, na který měla v plánu jet rovná polovina účastníků z úspěšného 
okresního kola. Díky ochotě táty Lukáše Létala, který se nabídl zajistit  pro kluky 
dopravu z lyžařského kurzu, jsme se ale nakonec přihlásit  mohli.  Tímto mu patří 
velký dík.

Když se nám podařilo překonat termínovou kolizi,  zařádila v našich řadách 
malá epidemie. Místo za šachovnicí tak museli tuto středu strávit v posteli někteří 
z klíčových  hráčů.  V  kategorii  II.  stupně  jsme  neměli  dostatek  bojeschopných 
šachistů a u mladších jsme přišli o Davida Jiránka, našeho nejsilnějšího hráče.

Přes takto extrémní nepřízeň osudu se nám krajského kola zúčastnit podařilo! 
Družstvo II. stupně statečně zacelil David Janda teprve ze 4. třídy, týmu I. stupně 
pomohla naše nejmladší (a velice šikovná) šachistka Beátka Březíková (ročník 2009). 
Také  díky  nim jsme  mnohým školám dokázali  i  v  krajském kole  být  rovnými  a 
nepříjemnými soupeři.

V kategorii II. stupně jsme udrželi remízu ze ZŠ Vrbátky a porazili družstvo ZŠ 
Dr. Horáka Prostějov. Celkem jsme získali 9 bodů a obsadili jedenácté místo. 

Podrobné výsledky II. stupně:
http://www.chess-results.com/tnr257582.aspx?lan=5&art=0&rd=7&wi=821

II. stupeň: Kuba Potrok, Lukáš Létal (oba "vzadu"), Ruda Lasák a David Janda

http://www.chess-results.com/tnr257582.aspx?lan=5&art=0&rd=7&wi=821


Ještě o půl bodu víc jsme zvládli získat v kategorii prvního stupně. To stačilo 
na dělenou 11.-13. příčku. Stejně jako ve starší kategorii i tady nějaký ten bod přidali 
všichni.

Podrobné výsledky I. stupně:
http://www.chess-results.com/tnr257581.aspx?lan=5&art=0&rd=7&wi=821

Vzhledem k oběma výrazně oslabeným týmům musíme brát dosažené výsledky 
jako úspěch. Přestože velká část našich dětí se v říjnu teprve učila tahat figurkami 
jsme  s  mnohými  soupeři  vedli  vyrovnané  a  napínavé  souboje  plné  nečekaných 
zápletek a zvratů. Letošní výsledek je také dobrý jako odrazový můstek pro příští rok 
– máme se kam zlepšovat. Budou-li  alespoň některé z dětí  šachově růst  současným 
tempem, můžeme příští rok usilovat i o medaile. Vzhledem k předvedeným snaživým 
výkonům se také všichni mohou v příštím kroužku těšit na malou odměnu.

Zleva (sedící čelem): Petr Havránek, Matěj Uřinovský, Vojta Peluha a Beátka Březíková

http://www.chess-results.com/tnr257581.aspx?lan=5&art=0&rd=7&wi=821

