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1. Statistika a obecné informace

Okresní  šachový  svaz  Blansko  nemá  oficiálně  ustanovené  žádné  výkonné  orgány  a  jeho  jediným  neoficiálním
představitelem je Alois Kunc, plnící funkci vedoucího dlouhodobých okresních soutěží družstev. Tato praxe je v OŠS
Blansko využívána dlouhodobě a k plné spokojenosti klubů i hráčů. V případě potřeby může být Alois Kunc veden jako
oficiální organizační pracovník OŠS Blansko, který se stará o komunikaci mezi JmŠS a OŠS Blansko.

K 1.2.2018 eviduje OŠS Blansko 12 šachových oddílů, data v závorkách zobrazují loňské údaje:

Oddíl Hráči1 A+B+C+D2 TOP103 Soutěže 2017/18 Turnaje 2017

ŠK GARDE Lipovec 42 (43) 33+2+6+1 2079 
(2141)

2. liga E 
KPI
- 
OP 
ZS

Okresní šachový turnaj (rapid)

Slavia Boskovice 36 (32) 24+4+8+0 1877 
(1842)

-
KPIIA 
OP; OP 
ZS

OP družstev mládeže (vážný družstev mládeže)
Černohorský soudek (rapid družstev) 
Slavia open (rapid)
O putovní pohár SVČ (rapid mládeže/seriál 7 turnajů)

Spartak Adamov 34 (34) 16+6+6+6 1906 
(1918)

KPI
KPIIA
-
-

TJ Sloup 24 (20) 17+2+3+2 1786 
(1787)

-
KPIIA
OP
ZS

Vánoční turnaj (rapid);
OP blesk (blesk)

ŠK Kunštát 22 (19) 10+0+6+6 1545 
(1403)

-
-
OP
-

OP mládeže (rapid mládeže)

Sokol Rudice 19 (18) 16+2+1+0 1833 
(1831)

-
KPIIA
OP
-

TJ Sokol Rovečné 15 (14) 11+3+1+0 1472 
(1489)

-
-
- 
ZS

ASK Blansko 13 (13) 9+2+2+0 1736 
(1758)

-
KPIIA
-
-

Sokol Jedovnice 13 (11) 10+0+3+0 1607 
(1564)

-
-
OP
-

Okresní kolo přeboru škol (rapid školních družstev)

Jevíčko 12 (13) 4+1+7+0 1478 
(1495)

-
-
OP
ZS

Jarní turnaj mládeže (rapid mládeže)

ŠK Lipůvka 11 (9) 6+4+1+0 1601 
(1603)

-
KPIIA
-
ZS

Sokol Vanovice 9 (8) 6+2+1+0 13794 
(1422)

-
-
-
ZS

TJ Babylon Němčice5 0/5 (0/5) - - - Pierrova plichta (rapid)
1Pouze aktivní
2Rozdělení aktivních hráčů. Skupina „A“ (dospělí), „B“ (senioři), „C“ (mládež do 18 let), „D“ (děti do 8 let). 
3Dle národní databáze elo.rosada.cz  .
4Klub má méně než 10 hráčů s ratingem. Číslo udává průměr všech hráčů s platným ratingem.
5Hráči z Němčic přestoupili do oddílu TJ Sloup.
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http://elo.rosada.cz/


OŠS Blansko k 1.2.2018 eviduje celkem 250 aktivních hráčů (162+28+44+16 – dle kategorií A, B, C a D) z toho 202
s platným národním ratingem 1001 a výše (průměr 1563). Platný FIDE rating má 45 hráčů (průměr 1894). V porovnání
s loňským rokem došlo k nárůstu o 16 hráčů. Počet registrovaných rovnoměrně narostl ve všech kategoriích. 

Rating (nár.) A B C D Celkem

2400+ 0 0 0 0 0 (0)

<2300-2400) 1 0 0 0 1 (1)

<2200-2300) 1 0 0 0 1 (2)

<2100-2200) 3 0 0 0 3 (5)

<2000-2100) 10 0 0 0 10 (15)

<1900-2000) 9 1 0 0 10 (25)

<1800-1900) 19 1 0 0 20 (45)

<1700-1800) 13 6 0 0 19 (64)

<1600-1700) 25 5 1 0 31 (95)

<1500-1600) 24 1 2 0 27 (122)

<1400-1500) 18 4 0 0 22 (144)

<1300-1400) 9 5 2 0 16 (160)

<1200-1300) 9 2 3 0 14 (174)

<1100-1200) 6 1 7 0 14 (188)

<1001-1100) 0 0 12 2 14 (202)

Celkem 147 26 27 2 202

2. Soutěže družstev

Okresní soutěže družstev ve vážném šachu jsou rozděleny do dvou úrovní. První tvoří základní soutěž pětičlenných
družstev, druhou, vyšší, pak okresní přebor osmičlenných družstev. V sezóně 2017/18 se účastní 7 družstev základní
soutěže a 8 družstev okresního přeboru, jehož vítěz postupuje do nižší krajské soutěže (KPII). Vzhledem k nízkému
počtu účastníků se letos hrají obě soutěž formou základní části každý s každým (7 kol) a nadstavbové části o 1.-4. místo
a 5.-8. místo. V krajských soutěžích startuje 8 okresních družstev (6 v KPIIA a 2 v KPI) a Lipovec navíc bojuje ve
2. lize. 

Průběžné výsledky jsou pro okresní týmy nadějné. V KPIIA bojují o postup Boskovice s Adamovem, sestup naopak
bezprostředně nehrozí žádnému blanenskému družstvu. Sestup z KPI hrozí v polovině soutěže Lipovci, Adamov naopak
drží střed tabulky. Ve druhé lize patří Lipovec k nejsilnějším týmům a v soutěži by se měl bez větších potíží udržet.

Začátkem roku proběhla v rámci 6. kola KPII anketa o hracím tempu a partiovém bulletinu. Většina hlasujících se
vyslovila pro zápočet na FIDE rating a drtivá většina proti zpracování partiového bulletinu. 

3. Přebory a turnaje

Největším okresním turnajem zůstává Černohorský soudek (výsledky), pořádaný pravidelně na přelomu dubna a května
v Boskovicích.  Posledního  ročníku  se  zúčastnilo  20  čtyřčlenných  družstev  a  pokud  se  vydaří  plán  boskovických
pořadatelů, bude se jubilejní 20. ročník hrát koncem dubna nejen s rekordním cenovým fondem, ale také jako krajský
přebor v rapid šachu družstev. 

Pěknou účast zaznamenal vánoční turnaj ve Sloupě (výsledky). Přilákal 66 převážně okresních šachistů. Sloup hostil
také okresní  přebor v bleskovém šachu,  kterého se zúčastnilo 18 hráčů.  Tradičně solidní účast  má šachový turnaj
v Lipovci  (výsledky).  Oblíbený  březnový  turnaj  pravidelně  láká  kolem  padesátky  hráčů.  V okresním  turnajovém
kalendáři se definitivně zabydlel turnaj v Němčicích (výsledky).  Loňského osmého ročníku se zúčastnilo 34 hráčů.
Naopak Křtiny (výsledky) se po řadě nevyrovnaných ročníků pravděpodobně definitivně usadily v pozici menší okresní
akce. Oživením začátku sezóny byl pak zářijový Open Slavia (výsledky) hraný v Boskovicích.
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http://www.chess-results.com/tnr301335.aspx?lan=1
http://www.chess-results.com/tnr275753.aspx?lan=1
http://www.chess-results.com/tnr277019.aspx?lan=1&art=1&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr330544.aspx?lan=1
http://www.chess-results.com/tnr323529.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr277086.aspx?lan=1
http://www.boskosachy.cz/2017/05/soudek-putuje-do-dalesic/


4. Mládež

Práce s mládeží  se pomalu rozrůstá.  Dlouhodobě se daří  Adamovu, kde září  především Olga Dvořáková.  Aktuální
republiková jednička v kategorii dívek do 14 let dle národního ratingu. Stále úspěšněji spolupracují Boskovice, Jevíčko,
Kunštát a Lipovec. Mládeži se začínají věnovat také ve Sloupu. Kromě Lipovce a Sloupu také všechny tři zmíněné
kluby dosáhly na dotaci  ŠSČR pro oddíly pracující  s  mládeží  (celkem podporu získalo 13 oddílů spadajících pod
JmŠS).  Mládež  se  pravidelně  objevuje  v  zápasech  okresních  soutěží  a  samozřejmě  také  v  okresních  otevřených
turnajích. 

Poprvé se konal  Okresní přebor družstev mládeže ve vážném šachu (výsledky). Zúčastnila se čtyři družstva. Kladné
hodnocení akce, která má být alternativou ke krajskému přeboru družstev mládeže (toho se okresní družstva obecně
neúčastní z důvodu vysokých dojezdových vzdáleností a náročných pravidel pro sestavení družstva), dává naději na
další pokračování.

Kunštát pravidelně hostí OP mládeže. Jevíčko obnovilo svůj mládežnický turnaj a v Boskovicích se od října do dubna
hraje  každý třetí  čtvrtek  v měsíci  5  kolový rapid turnaj  v  rámci  seriálu  O     putovní  pohár SVČ. Josef  Plch  (Sokol
Jedovnice) každoročně organizuje okresní kolo přeboru škol. 

5. Ostatní

Dvojice klubů prezentuje svoji činnost na webových stránkách (ŠK Garde Lipovec a Slavia Boskovice). Rozsáhlejší
zpravodajství a archiv článků nabízí pouze Slavia Boskovice. Krátké informace z aktuálních soutěží je možno nalézt na
obecních webech (Sloup) nebo Facebooku (Lipůvka).

K 1.2.2018 bylo na okrese Blansko evidováno 22 rozhodčích (13 R3, 8 R2 a 1 R1) a šest trenérů (2 T4, 3 T3 a 1 T1). 
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http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_document&id=4097
https://www.facebook.com/search/str/lip%C5%AFvka+sachy/keywords_search
http://www.mestyssloup.cz/udalosti/sport-1/sportovni-reportaze-rok-2016/
http://www.boskosachy.cz/
http://www.gardelipovec.estranky.cz/
http://www.chess-results.com/tnr269354.aspx?lan=5
http://www.boskosachy.cz/2017/04/jevicko-vyhralo-boskovice-berou-stribro/
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