
Výsledky krátkodobých soutěží JmŠS v sezóně 2021/2022

Nově  byly  do  konkurzů  na  krátkodobé  soutěže  JmŠS zařazeny  online  přebory  JmŠS.  Oba online
přebory měly nižší účast než v loňském roce, což může být dáno tím, že v loňském roce proběhly oba
přebory v době, kdy byly šachové soutěže přerušeny, takže byl o online turnaje větší zájem než letos.

V pondělí 21.3.2022 se uskutečnil  Online přebor JmŠS v rapid šachu hraný švýcarským systémem
na 7 kol s tempem 2 x 10 + 2 s/tah. Přeboru se zúčastnilo celkem 18 hráčů, krajským přeborníkem se
stal IM Neklan Vyskočil (ŠK Duras BKV) se ziskem 6,5 bodů. S 1,5 bodovým odstupem skončil na
druhém místě Oskar Hájek (SK Podlužan Prušánky) a třetí byl Michal Šípek (Jezdci Jundrov) – oba
získali 5 bodů. Nejlepším seniorem byl se ziskem 4,5 bodu Petr Krolop (SK Podlužan Prušánky) a
nejlepším juniorem do 18 a 20 let Alex Trešl (ŠK Lokomotiva Brno).

O týden později – v pondělí 28.3.2022 – proběhl Online přebor JmŠS v bleskovém šachu. Přebor se
hrál švýcarským systémem na 11 kol s tempem 2 x 3 + 2 s/tah a zúčastnilo se ho 19 hráčů. Se ziskem
10 bodů zvítězil Oskar Hájek (SK Podlužan Prušánky) a vylepšil si tak své umístění z online přeboru
v rapid šachu. Na druhém místě se umístil Vít Bureš (Moravská Slavia Brno) a třetí skončil IM Neklan
Vyskočil (ŠK Duras BVK) – oba 8,5 bodu. Nejlepším juniorem do 20 let se stal Vladimír Pavlík (ŠK
Kuřim,  který  se  umístil  na  čtvrtém  místě  se  ziskem  6,5  bodu.  Nejlepším  seniorem  byl  Jaroslav
Švancara (Slavia Boskovice) a juniorem do 18 let Alex Trešl (ŠK Lokomotiva Brno).

Přebor  JmŠS  v  rapid  šachu  (kategorie  muži,  ženy  a  senioři) se  hrál  v  rámci  tradičního
mládežnického turnaje – Memoriálu Jana Krejčího – v sobotu 2. 4. 2022. Turnaj se hrál švýcarským
systémem na 7 kol s tempem 2 x 15 minut + 5 s, hrálo celkem 51 hráčů. Čelo turnaje bylo velmi
vyrovnané, prvních pět hráčů celkového pořadí získalo shodně 5,5 bodu, takže o konečném porřadí
rozhodovalo  pomocné  hodnocení.  Celkovým vítězem se  nakonec  stal  Vít  Bureš  (Moravská  Slavia
Brno).
Krajskými přeborníky v jednotlivých kategoriích se stali:
Kategorie muži: Vít Bureš (Moravská Slavia Brno) 5,5 bodu
Kategorie ženy: Michaela Svobodová (Jezdci Jundrov) 4,5 bodu
Kategorie senioři: Michael Věžník (ŠK Duras BVK) 4 body

Hned následující čtvrtek 7.4.2022 proběhl v rámci turnaje GPOA Open 2022 Přebor JmŠS v rapid
šachu v kategoriích H18, H20, D18 a D20 hraný švýcarským systémem na 7 kol s tempem 2 x 15 + 5
s/tah. Přeboru se zúčastnilo 24 mladých vyznavačů královské hry ze Znojma, Brna, Vyškova, Kuřimi a
Hustopečí. Celkovým vítězem a krajským přeborníkem v kategorii do 20 let se stal František Lukáš
(ŠK Lokomotiva  Brno)  se  ziskem 6 bodů.  Horší  pomocné  hodnocení  odsunulo  na  druhou příčku
Tadeáše Hladkého (Jezdci Jundrov), který se stal krajským přeborníkem v kategorii do 18 let. Na třetí
místě skončil Vladimír Pavlík (ŠK Kuřim) se ziskem 5 bodů. V dívčí kategorii se krajskou přebornicí
do 18 i 20 let stala se ziskem 4,5 bodu Kristýna Dorazilová (SK Vyškov).

Za rekordní účasti 132 hráčů ve 32 družstvech proběhl v neděli 15.5.2022 Boskovický soudek hraný
jako Přebor JmŠS v rapid šachu družstev. Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol s tempem 2 x 15
minut. Celkovým vítězem se stalo družstvo „Krvelačné šelmy“ se ziskem 22 zápasových bodů. Pořadí
družstev v krajském přeboru pak bylo následující: 1. ŠK Duras BVK A, 2. ŠK Duras BVK – „Růžový
buk“ (obě družstva získala 18 zápasových bodů) a 3. Jezdci Jundrov B (17 bodů).



Od 28.  8.  do 4.  9.  2022 pak proběhne  Přebor JmŠS v klasickém šachu (kategorie muži,  ženy,
senioři,  H18, H20, D18 a D20)  hraný opět v rámci Veletržního turnaje (pořadatel  ŠK Lokomotiva
Brno).

Za STK JmŠS zpracovala předsedkyně Vladimíra Šťastná

V Brně dne 29. 5. 2022


