Činnost OŠS Hodonín v roce 2021
Pozice OŠS Hodonín v JmŠS
Postavení hodonínského okresu v šachovém hnutí Jihomoravského kraje je
poměrně silné. Máme třetí nejvyšší počet registrovaných hráčů, k 31.8. 2021 činí 150
aktivních členů (roční pokles o 30 aktivních hráčů) a 8 šachových oddílů a klubů
(zanikly oddíly z Domanína a Dubňan):
Jiskra Strážnice -16 členů, SK Ježov - 12, SK Podlužan Prušánky - 29, ŠK Veselí nad
Moravou - 44, ŠK Hodonín - 16, Š.K. 1923 Sokol Kyjov - 15, ŠK Dolní Bojanovice - 7,
KVASACO Vacenovice - 11.
Tyto oddíly a kluby postavily do sezony 2020/21 celkem 17 družstev, které hrají v
pěti různých soutěží od II. ligy (Prušánky), KP I. (Veselí A a Hodonín) a KP II. (Strážnice,
Veselí B + C a Prušánky B) po OP I. (6 družstev) a OP II. (4 družstva). Celkem se do
těchto soutěží zapojilo v souhrnu 128 hráčů v základní sestavě a 267 hráčů na
soupiskách. A to je po městu Brnu nejvyšší počet zapojených hráčů v Jihomoravském
kraji v soutěži družstev.

Okresní soutěže družstev
Komunikace s oddíly probíhá převážně mailovou poštou nebo telefonicky.
Okresní soutěže jsou u nás dvoustupňové; v sezoně 2020/20 v OP I. hraje 6
sedmičlenných družstev dvokolově každý s každým a v OP II. hrála 4 pětičlenná
družstva také dvoukolově. Okresním přeborníkem ročníku 2020/21 se stalo družstvo
Prušánky C. Vedoucí obou soutěží je Petr Trávníček, jenž používá k řízení soutěží
program Swiss Manager UniCode. Výsledky obou soutěží jsou dostupné příslušným
družstvům obratem mailovou poštou ve formě zprávy z kola a lze je najít na
republikových internetových šachových stránkách v on-line databázi ŠSČR a na stránce
chess-result. Tempo hry je stanoveno V OP I. na 90min/40t + 30min do konce partie +
30 vteřin za každý tah (klasické ligové tempo) a v OP II. a 2h na celou partii.

Okresní soutěže jednotlivců
Během roku kluby pořádají i turnaje jednotlivců. V rapidu pořádá na podzim ŠK
Veselí nad Moravou, kde se i vyhlašuje okresní přeborník v rapid šachu jednotlivců a
dorostu pro příslušný rok a na svátek sv. Václava šachový klub z Kyjova. V Kyjově
místní šachisté pořádají turnaj BudChess club pořádající od roku 2003 pravidelně sérii
12 turnajů v rapidu.
Zveřejňovat šachové zprávy a reportáže se daří některým oddílům našeho okresu
na vlastních webových stránkách a to aktivně ve Strážnici a Veselí nad Moravou, a na
FB stránce šachového oddlílu Podlužan Prušánky.

Činnost Komise mládeže:
Soutěže jednotlivců mládeže 2020/21:
OP žáků se v roce 2021 účastnilo jen 14 hráčů (u důvodu náhradního termínu za
zrušený řádný červnový termín kvůli vládním covidovým nařízením) ze tří oddílů okresu
Hodonín (Kyjov, Vacenovice, Prušánky,) a neregistrovaných hráčů
V seriálu KP rapidu se v konečném umístění objevili jen dva mladí šachisté
našeho okresu ve věkových kategoriích H14 a H10.

Soutěže družstev mládeže 2020/21:
Jm KP družstev mladších žáků se nezúčastnilo žádné mládežnické družstvo
našeho okresu.
KP ml. dorostu od nás se již šestým rokem účastní družstva mládeže okresu,
tentokrát jen družstvo Kyjova, které skončilo na 7.místě z 10 družstev.
Soutěže školských družstev okresního ani krajské kolo v důsledku vládním
covidovým nařízením neuskutečnilo.

Petr Trávníček
OŠS Hodonín

