Přebor škol v šachu ve Vyškově 2019 (Okresní kolo Mistrovství ČR školních týmů)
V pátek 29. listopadu 2019 uspořádal Sportovní klub okresní kolo Mistrovství ČR školních
týmů. Hrály se dva samostatné turnaje. Celkem se turnaje zúčastnilo 19 týmů.

Pohled do hrací místnosti
salonků hotelu Dukla

Slavnostního zahájení se tentokrát zúčastnili i zástupci města Vyškova a spolu s předsedou
Sportovního klubu Vyškov a předsedou Okresního šachového svazu Vyškov, vyplnili čas, než
se hlavním rozhodčím Janu Kotisovi a Radce Slepánkové podařilo rozlosovat oba dva turnaje.

Zleva: Mgr. Luboš Kadlec (ředitel MKS Vyškov), Josef Kachlík (místostarosta Vyškova) Bc.
Karel Hruška (předseda SK Vyškov) Jan Slepánek (předseda OŠS Vyškov)

V první kategorii Z1 (1. – 5 třída) o dvě postupová místa soutěžilo hned 8 škol. Do čtvrtého
kola byla neustále ve vedení ZŠ Morávkova a tak se zdálo, že tentokrát jim postupové místo
neunikne. Remíza této školy ve čtvrtém kole se ZŠ Brankovice, však dostalo do vedení školu
ZŠ Purkyňova A, která již první místo nepustila. O druhé postupové místo soutěžily právě
školy ZŠ Brankovice a ZŠ Morávkova. V posledním kole ZŠ Morávkova vyhrává „pouze“
3:1 se ZŠ Na Vyhlídce, ale družstvo Brankovic vyhrává se ZŠ Tyršova B výsledkem 4:0, což
znamenalo rovnost bodů mezi ZŠ Brankovice a ZŠ Morávkova A. O druhém postupovém
místě rozhodlo až pomocné hodnocení, které vyšlo lépe pro Brankovice.

Vítězné družstvo ZŠ
Purkyňova Vyškov A ve
složení: Judásková Julie,
Rafael Provazník, Marek
Pukowietz a Patrik
Pukowietz

Konečné pořadí kategorie Z1
Ve druhém společném turnaji hrálo 6 týmů z kategorie Z2 (6. - 9. třída) a 2 družstva ze
středních škol. V tomto turnaji, který se hrál systémem každý s každým, nepoznalo porážku A
družstvo vyškovského
Gymnázia SŠ. Na druhém
místě skončil tým víceletého
Gymnázia Vyškov A, který
se tak stal vítězem kategorie
Z2. Druhé postupové místo
v kategorii Z2 získala škola
ZŠ Rousínov.

Vítězné družstvo kategorie Z2 Gymnázium Vyškov (Laidorf Jan, Čáp Jan Matyáš, Provazník
Gabriel, Mikulášek Ondra)

Vítězné družstvo kategorie SŠ
Gymnázium Vyškov (Kužílek
Martin, Kudlička Robert,
Hruška Marek, Bébar Matěj)

Do krajského kola, které se bude hrát 28. ledna v Břeclavi si postup zajistila tato družstva:
kategorie Z1 (1.-5. třída ZŠ): ZŠ Purkyňova a ZŠ Brankovice
kategorie Z2 (6.-9. třída ZŠ): víceleté Gymnázium Vyškov a ZŠ Rousínov
kategorie SŠ: Gymnázium Vyškov
Závěrem chci poděkovat Nadaci „Tři brány“ za jejich finanční podporu, díky které jsme
zajistili ceny do turnaje.

Další poděkování patří všem pracovníkům, kteří zajistili hladký průběh turnaje, jmenovitě Jan
Kotisa, Jan Slepánek, Karel Hruška, Stanislav Vémolaa obětavému doprovodu z řad učitelů.
Bohatou fotogalerii p. Karla Hrušky naleznete na stránkách šachy Vyškov i na
facebookuSportovního klubu Vyškov.
Za tým pořadatelů zpracovala Radka Slepánková

