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Výsledky soutěží družstev v sezóně 2019/2020

KPI:
V sezóně 2019/2020 došlo v KPI k nečekané situaci, kterou si do té doby neuměl nikdo představit –
soutěž musela být z důvodu epidemie koronaviru po 9. kole přerušena a nikdo nevěděl, jak dlouho
bude tato situace trvat. Řídící orgány soutěží tak stály před nelehkou otázkou, jak se k této situaci
postavit: rozhodnout o ukončení soutěží nebo čekat na možnost dohrávky - a jak dlouho? Soutěže
družstev se nakonec mohly rozběhnout až po třech měsících a jihomoravská STK se tedy rozhodla
uspořádat anketu, aby zjistila, zda družstva mají zájem soutěž dohrávat. Protože většina družstev
v anketě  vyjádřila  souhlas  s dohrávkou  soutěže,  odehrálo  se  v polovině  června  2020  závěrečné
dvojkolo. Všechna družstva přistoupila k dohrávce zodpovědně, za což patří hráčům i kapitánům
velký dík!

Celkově se KPI opět vrátila ke své tradiční vyrovnanosti. Hned šestnáct zápasů skončilo nejtěsnější
výhrou 4,5:3,5, čtrnáct zápasů dopadlo nerozhodně a stejný počet utkání skončil vítězstvím 5:3.
Tradičně nízký byl počet neobsazených šachovnic – během celé soutěže došlo k této situaci jen
třikrát a David Ciprys tedy jako obvykle udělil jen minimum pokut.

V ssoutěži tentokrát naprosto jednoznačně dominovaly brněnské týmy. S náskokem čtyř zápasových
bodů zvítězila Universita, dlouho ale nebylo jasné, kdo ji do 2. ligy doprovodí. Druhé postupové
místo pro sebe nakonec urvali  Jezdci  Jundrov, když o jediný zápasový bod předstihli  brněnský
Dura, na který tak zbyla nepopulární bronzová medaile. O velké vyrovnanosti soutěže svědčí mj. i
to, že rozdíl ve skóre mezi těmito prvními třemi týmy byl pouhý jeden bod!

Protože všechny sestupující týmy z 2. ligy byly z JmŠS, ocitla se tentokrát na sestupových místech
hned čtyři družstva. Na samém chvostu tabulky skončil Sloup – pouhé dvě zápasové remízy na
záchranu v soutěži opravdu nestačily. Hráče Sloupu ale nemusí sestup mrzet, protože si současně
vybojovali  postup  z KPIIA.  Na  dalších  sestupových  místech  pak  skončily  Prušánky,  Kuřim  a
Hodonín. Jen těsně – o pouhé dva body skóre – unikly ze sestupových bažin Hustopeče.  

JmKPIIA:

Přestože papírově nejsilnějším týmem skupiny A byl Lipovec B, skupina měla nakonec stejného
vítěze  jako  v sezóně  2018/2019  –  dvojnásobným  mistrem  se  tak  stal  TJ  Sloup,  který  zvítězil
s jednoznačným náskokem šesti zápasových bodů. Pořadí na dalších místech už bylo o poznání
vyrovnanější: družstva na 2. – 4. místě – Blansko, Lipovec B a Lokomotiva B - získala shodně 16
zápsových bodů a dělily je od sebe pouhé čtyři body skóre. 

Na opačném konci tabulky skončil Lipovec C, který doplatil na špatnou docházku hráčů a během
celé soutěže se mu podařilo uhratá jedinou zápasovou remízu. Na sestupovém místě pak skončily i
Boskovice se ziskem 8 zápasových bodů.

JmKPIIB:
Skupina  B  tentokrát  neměla  jednoznačného  favorita  –  o  postup  se  přetahovalo  GPOA Znomo
s brněnským Durasem. Už ve 2. kole svedl los tato družstva ke vzájemnému utkání, ze kterého



vyšlo vítěsně Znojmo. To pak ale nečekaně klopýtlo v zápase s Universitou, a tak Durasu přece jen
svitla naděje. Obě družstva nakonec dosáhla stejného počtu zápasových bodů, ale Znojmo od svých
soupeřů získalo více bodů do skóre a ve skupině tak zvítězilo. Na třetím místě skončila s odstupem
sedmi zápasových bodů již zmiňovaná Unviersita, která jako jediná vítěze skupiny porazila.

Na posledním místě skončily Hodonice, které byly i papírově jednoznačným outsiderem soutěže a
uhrály jedinou remízu s předposledními Střelicemi. Na sestupovém místě se pak ocitlo i TJ Znojmo
B s 10 zápasovými body.

JmKPIIC:
Vítězem skupiny C s právem postupu do KPI se stalo družstvo Š. K. 1923 Sokol Kyjov. O dva
zápasové body méně získala stříbrná Lokomotiva D – protože hlavním postupovým kritériem jsou
právě zápasové body, Lokomotivě k postupu nestačilo ani lepší skóre. Družstva na třetím a čtvrteém
místě – Veselí nad Moravou B a Jiskra Strážnice – pak měla nejen stejný počet zápasových bodů,
ale i naprosto totožné skóre.

Na chvostu konečného pořadí  skončila  Galerie  Závodný Mikulov.  Šachisté  z Mikulova bohužel
potvrdili – stejně jako Hodonice ve skupině B – roli papírového outsidera soutěže, když jedinou
zápasovou remízu uhráli překvapivě s bronzovým Veselím. Na sestupových místech se pak ocitly
také Hustopeče a nováček ze Slavkova.

Zrušená sezóna 2020/2021

Do soutěžního  ročníku  2020/2021  opět  zasáhla  koronavirová  epidemie,  která  soutěžník  ročník
ukončila prakticky ještě dříve,  než vůbec začal.  Po odehrání prvního kola KPI totiž opět došlo
k přerušení všech soutěží. Protože se soutěže nepodařilo rozběhnout ani po novém roce, STK JmŠS
po  první  části  Konference  JmŠS,  která  proběhla  poprvé  online,  rozhodla  o  zrušení  soutěžního
ročníku 2020/2021.

Dlouhodobé soutěže družstev 2021/2022

Protože  soutěžní  ročník  2020/2021  byl  zrušen,  rozhodla  STK  JmŠ  (v  souladu  s rozhodnutím
republikové  STK)  o  tom,  že  právo  účasti  v sezóně  2021/2022  budou  mít  družstva  na  základě
dosažených výsledků v sezóně 2019/2020. Družstva s právem postupu tedy byla opětovně oslovena
s dotazem, zda mají zájem startovat v sezóně 2021/2022. Protože některá družstva účast v krajských
přeborech odmítla, doznala účastnická listina určitých změn. 

Připomínám všem zúčastněným družstvům, že losovací schůze se uskuteční v neděli 19. září od
9:30 na novém místě – v salonku Bowling centra Brno na adrese Líšeňská 80, účast na losovací
schůzi ale není povinná. Po losovací schůzi následuje v 10 hodin Konference JmŠS. Termín pro
odeslání soupisek je pátek 24. září,  vedoucí soutěží zveřejní soupisky v neděli 26. září. Zjištěné
nedostatky v soupiskách jsou družstva povinna odstranit do pátku 1. října 2021.

V Brně dne 4. 9. 2021 zpracovala předsedkyně STK Vladimíra Šťastná


