Zpráva předsedkyně STK pro Konferenci JmŠS 2020

Zpráva předsedkyně STK předkládá stručnou rekapitulaci činností, které má tato komise v
kompetenci. Mezi klíčové patří dlouhodobé soutěže družstev a krátkodobé soutěže (přebory)
družstev i jednotlivců.

Dlouhodobé soutěže družstev 2018/2019
KPI:
V uplynulé sezóně KPI poněkud ztratila na své tradiční vyrovnanosti a ve výsledcích zápasů se
začaly častěji objevovat vysoké výhry. Hned třináct zápasů sice skončilo nejtěsnější výhrou 4,5:3,5,
ale stejný počet zápasů skončil výsledkem 5,5:2,5. Dalších jedenáct zápasů pak skončilo ještě o
něco výraznějším vítězstvím 6:2. Velmi nízký byl počet neobsazených šachovnic – během celé
soutěže došlo k této situaci jen třikrát. Vedoucí soutěže David Ciprys tak udělil jen minimum pokut.
Soutěž byla opět napínavá, o postupech i sestupech se rozhodovalo až v posledním kole. Zatímco
první Kuřim zvítězila poměrně jednoznačně s odstupem pěti zápasových bodů, další dva celky Podlužan Prušánky a Spartak Adamov – dosáhly nejen stejného počtu zápasových bodů, ale i
stejného skóre. O druhém postupujícím do 2. ligy tak nakonec rozhodoval až počet výher, který
přiřkl postup Prušánkám. Protože ale Prušánky už jedno družstvo ve 2. lize mají, vzdaly se postupu
právě ve prospěch třetího Adamova
Přestože v uplynulé sezóně byla jihomoravská družstva rozděleně hned do svou skupin 2. ligy (D a
E), žádné hromadné sestupy se naštěstí nekonaly a z KPI tak padala jen dvě družstva.
Nováčkovskou daň v plné výši zaplatily Boskovice, které do KPII doprovodilo Veselí nad Moravou.
Jen těsně unikly sestupu Hustopeče.

KPII:
JmKPIIA:
Ve skupině A sváděly souboj o postup do KPI v podstatě jen dva celky – TJ Sloup a ŠK Kuřim.
Přestože Kuřim ve vzájemném zápase porazila Sloup vysoko 6:2, Sloup už poté nezaváhal a ve
všech ostatních zápasech zvítěziil, zatímco Kuřim dvakrát remizovala, což v tříbodovém systému
rozhodlo. Po napínavé bitvě až do posledního kola tak nakonec postup do KPI ukořistil Sloup. Jen o
jeden zápasový bod za Sloupen se na druhém místě umístila již zmiňovaná Kuřim a na třetím místě
skončil s šestibodovým odstupem Lipovec.
Na opačném konci tabulky byla jednoznačným sestupujícím Lipůvka – jediný zápasový bod za
remízu s Lokomotivou k setrvání v soutěži opravdu nestačil. Na dalším sestupovém místě se šesti
zápasovými body skončil Adamov. Adamov sice získal šest zápasových bodů stejně jako osmé
Boskovice, ty ale od sestupové bažiny zachránilo lepší skóre a počet výher.

JmKPIIB:
Stejně jako v sezóně 2017/2018, měla i v té loňské skupina B jednoznačného favorita – tentokrát to
ale nebyli jundrovští Jezdci, nýbrž Kuřim. Kuřim vedla tabulku v podstatě od začítku soutěže a
s náskokem sedmi zápasových bodů nenechala nikoho na pochybách o tom, kdo byl ve skupině B
králem. Na druhém a třetím místě se umístily dva brněnské celky – Moravská Slavia a Lokomotiva
Brno.
Na posledním místě skončila Kuřim – Kuřim to ve skupině B zkrátka vzala stylem „všechno nebo
nic“. Do okresního přeboru pak doprovodilo Kuřim TJ Znojmo, které vyhrálo jen s poslední Kuřimí
a se sedmými Hodonicemi, což na záchranu nestačilo.

JmKPIIC:
Nejvíce aspirantů na postup se vyprofílovalo ve skupině C. Za vítěznými Jezdci Jundrov se totiž
s odstupem tří zápasových bodů seřadila hned tři družstva, která od sebe dělilo jen rozdílné skóre –
Bystrc Oilers, Jiskra Strážnice a Sokol Kyjov. Přestože bystrčtí Olejáři jako jediní vítězné Jezdce
porazili, s ostatními konkurenty v boji o postup už se jim tolik nedařilo – prohráli se Strážnicí a
remizovali s Kyjovem, což nakonec stačilo na druhé místo. Jiskra Strážnice s vítězem sice urvala
bod za remízu a Olejáře dokonce porazila, ale slabší chvilky si vybrala v zápasech s Kyjovem a
překvapivě také s Hustopečemi, což nakonec rozhodlo o bronzové pozici.
Na chvostu konečného pořadí skončily – nutno říci, že bohužel zaslouženě – Bučovice. Nula na
kontě zápasových bodů je ale pro šachisty z Bučovic až příliš krutý výsledek. Nováčkovskou daň ve
skupině C pak zaplatily Vacenovice, kterým se kromě beznadějně posledních Bučovic podařilo
porazit už jen Hustopeče.

Dlouhodobé soutěže družstev v sezóně 2019/2020
Přestože se jihomoravská družstva po loňské sezóně opět vrátila do jedné skupiny druhé ligy,
dosavadní výsledky příliš optimistické nejsou – zatím to vypadá na pád hned čtyř družstev z KPI a
osmi družstev z KPII.
Všechny krajské přebory probíhají bez problémů, STK zatím nemusela řešit žádnou námitku. Přesto
ale dochází častěji než dříve k situacím, kdy k utkání nastoupí čtyři písmenkoví hráči. Chci tímto
apelovat jak na kapitány, kteří zápasové sestavy tvoří, tak na rozhodčí, aby práci kapitánů
důkladněji kontrolovali.

Krátkodobé soutěže JmŠS
Výsledky přeborů JmŠS 2018/2019 a stav konkurzů na pořadatele krátkodobých soutěží 2019/2020
jsou podrobně zpracovány v samostatném zprávě.

V Brně dne 18.1.2020 zpracovala předsedkyně STK Vladimíra Šťastná

