
Výsledky krátkodobých soutěží JmŠS v sezóně 2018/2019

Přebor JmŠS v rapid šachu (kategorie muži, ženy, H18, H20, D18 a D20) se hrál v rámci tradičního
mládežnického turnaje – Memoriálu Jana Krejčího – v sobotu 6. 4. 2019. Turnaj se hrál švýcarským
systémem na 7  kol  s  tempem 2 x  20  minut  na  partii.  Spojení  mládežnického  turnaje  s  krajským
přeborem dospělých se ukázalo jako dobrý nápad. Turnaje se zúčastnilo 60 hráčů, celkovým vítězem se
stal IM Neklan Vyskočil (ŠK Duras BVK).
Krajskými přeborníky v jednotlivých kategoriích se stali:
Kategorie muži: IM Neklan Vyskočil (ŠK Duras BVK) 6,5 bodu
Kategorie ženy: Michaela Svobodová (Jezdci Jundrov) 6 bodů
Kategorie H18, H20: Matěj Tajovský (ŠK Duras BVK) 5,5 bodu
Kategorie D18, D20: Olga Dvořáková (Spartak Adamov) 4 body

Přebor JmŠS v rapid šachu seniorů se uskutečnil dne 4. 5. 2019 v rámci Mezinárodního šachového
festivalu Znojmo. V Memoriálu Jana Turka hraném švýcarským systémem na 9 kol s tempem 2 x 10
minut + 5 sekund na tah startovalo celkem 35 hráčů. Celkovým vítězem se stal IM Pavel Zpěvák,
krajským přeborníkem v kategorii seniorů pak Josef Petlák z TJ Znojmo.

Přebor JmŠS v rapid šachu družstev se uskutečnil v neděli 5. 5. 2019 v sokolovně v Boskovicích
pod  názvem  Boskovický  soudek  (dříve  Černohorský  soudek).  Přeboru  se  zúčastnilo  celkem  27
družstev, hrálo se švýcarským systémem na 9 kol s tempem 2 x 15 minut. Celkovým vítězem se stalo
družstvo z Kroměříže, krajským přeborníkem pak družstvo ŠK Duras BVK B.

Přebor JmŠS v klasickém šachu (kategorie muži, ženy, senioři, H18, H20, D18 a D20)  se hrál v
rámci Veletržního turnaje (pořadatel Lokomotiva Brno) v termínu od 25. 8. do 1. 9. 2019. Turnaje se
zúčastnilo celkem 55 hráčů, hrálo se na 9 kol s tempem 90 minut na partii + 30 vteřin za tah. Celkovým
vítězem turnaje se stal Petr Pokorný (Unichess) se ziskem 7 bodů. 
Krajskými přeborníky v jednotlivých kategoriích se stali: 
Kategorie muži, H18 a H20: David Němec (ŠK Kuřim) 7 bodů
Kategorie ženy, D18 a D20: Alice Habinová (ŠK Kuřim) 3,5 bodu

Konkurzy na pořadatele krátkodobých soutěží JmŠS v sezóně 2019/2020

V letošní sezóně byly opět vyhlášeny konkurzy na pořadatele všech krátkodobých krajských přeborů.
Do konkurzů se přihlásili zájemci o pořádání přeborů v rapid šachu a v klasickém šachu.

Přebor JmŠS v rapid šachu - kategorie H18, H20, D18 a D20
Pořadatel: SK GPOA Znojmo
Předpokládaný termín konání: 17. března 2020

Přebor JmŠS v rapid šachu – kategorie muži, ženy, senioři
Pořadatel: Brněnská šachová škola
Předpokládaný termín konání: 28. března 2020 – Memoriál Jana Krejčího

Přebor JmŠS v klasickém šachu - kategorie muži, ženy, senioři, H18, H20, D18 a D20
Pořadatel: ŠK Lokomotiva Brno
Předpokládaný termín konání: srpen 2020 – Veletržní turnaj



Do 30. ledna 2020 je stále možné se přihlásit do dosud neobsazených konkurzů (blesk jednotlivců –
všechny kategorie, rapid a blesk družstev, Fischerovy šachy). Konkurzy, které zůstanou po tomto datu
neobsazeny, nebudou znovu vypisovány. 
Pořadatelé,  kteří  mají  zájem  o  přidělení  statutu  krajského  přeboru  v dosud  neobsazených
kategoriích (blesk jednotlivců – všechny kategorie, rapid a blesk družstev, Fischerovy šachy), se
však mohou i po 30. lednu 2020 hlásit předsedkyni STK na e-mailu: Vladka_N@seznam.cz

Za STK JmŠS zpracovala předsedkyně Vladimíra Šťastná

V Brně dne 18. 1. 2020


