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K 5.1.2014 eviduje OŠS Blansko 12 šachových oddílů, data v závorkách zobrazují loňské údaje:

Oddíl Hráči1 A+B+C+D2 TOP103 Soutěže 
2013/14

Turnaje 2013

ŠK GARDE Lipovec 50/0 (50/0) 42+2+6+0 
(41+2+7 )

2109 
(2076)

2. liga E; 
-
KPIIA; KPIIA;
OP; OP
-

Okresní šachový turnaj (rapid);
Otevřené oddíl. přebory (rapid+blesk)

Spartak Adamov 35/7 (34/7) 20+5+7+3 
(20+4+10 )

1933 
(1918)

KPI; 
-
OP;
ZS; ZS

Makkabi Boskovice 33/2 (27/2) 18+1+13+1 
(18+1+8)

1795 
(1811)

-
KPIIA; 
OP; 
ZS

O černohorský soudek (rapid 4 čl. družstev);
O putovní pohár Makkabi (blesk); 
O putovní pohár TOPNET (rapid);
O pohárek TOPNET (rapid mládeže);
O putovní pohár DDM (rapid mládeže/seriál 8 turnajů)

Sokol Rudice 22/9 (18/11) 18+2+2+0 
(15+2+1)

1876 
(1850)

KPI;
-
OP
-

Jevíčko 20/1 (18/1) 14+0+6+0 
(11+0+7)

1714 
(1708)

-
KPIIA;
OP
-

Turnaj mládeže (rapid mládeže)

TJ Sokol Rovečné 20/0 (20/0) 15+4+1+0 
(14+4+2)

1467 
(1470)

-
-
OP; 
ZS

TJ Sloup 18/0 (18/0) 14+3+1+0 
(15+2+1)

1758 
(1754)

-
KPIIA;
OP
-

Vánoční turnaj (rapid);
OP blesk (blesk)

ŠK Kunštát 14/4 (12/0) 8+0+4+2 
(8+0+4 )

15354 
(1524)

-
-
-
ZS

OP mládeže (rapid mládeže)

Sokol Jedovnice 13/3 (13/3) 9+0+4+0 
(9+0+4)

1579
(1593)

-
-
OP
-

Okresní kolo přeboru škol

ASK Blansko 12/1 (12/1) 9+2+1+0 
(9+2+1)

1726 
(1698)

-
KPIIA
-
-

ŠK Lipůvka 9/0 (6/0) 6+2+1+0 
(4+2+0)

16194 
(1626)

-
-
OP
-

Sokol Vanovice 7/0 (7/0) 7+0+0+0 
(6+1+0)

15254 
(1532)

-
-
-
ZS

TJ Babylon Němčice 0/5 (0/5) -
-
-
-

Pierrova plichta (rapid)

 
1Aktivní/neaktivní
2Rozdělení aktivních hráčů. Skupina „A“ (dospělí), „B“ (senioři), „C“ (mládež do 18 let), „D“ (mládež 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.

http://elo.rosada.cz/


OŠS Blansko eviduje celkem 253 aktivních hráčů (180+21+46+6 – dle kategorií A, B, C a D) z toho
197 s platným národním ratingem 1001 a výše (průměr 1609). V porovnání s loňským rokem došlo
k nárůstu o 18 hráčů. Zvýšil  se počet dospělých (+10),  seniorů (+2) i  dětí  (+6). Průměrný věk
registrovaných hráčů je 40 let.

Rating (nár.) A B C D Sum

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) 4 0 0 0 4 (6)

<2000-2100) 10 2 0 0 12 (18)

<1900-2000) 10 0 0 0 10 (28)

<1800-1900) 14 1 0 0 15 (43)

<1700-1800) 25 4 0 0 29 (72)

<1600-1700) 26 1 1 0 28 (100)

<1500-1600) 25 2 2 0 29 (129)

<1250-1500) 41 9 2 0 52 (181)

<1001-1250) 2 0 12 2 16 (197)

Celkem 159 19 17 2 197

Soutěže družstev
V  sezóně  2013/14  se  účastní  6  družstev  pětičlenné  ZS  (Základní  soutěž)  a  10  družstev
osmičlenného OP (Okresní přebor). V krajských soutěžích startuje 8 družstev (6 KPIIA, 2 KPI) a ve
vyšších soutěžích jedno (2. liga E).

Do Základní soutěže se přihlásilo 6 družstev, která hrají dvoukolově na 10 kol. Návrh na změnu
herního systému (zkrácení tempa na 1 h a hraní dvou partií) byl odmítnut. Soutěž výrazně posílila
účastí Pavla Masáka (2035N) a Radovana Hájka (1916N). 

Okresního přeboru se dlouhodobě účastní 9-10 družstev,  do vyšší  soutěže obvykle postupuje to
družstvo, které potřebuje nahradit družstvo z vyšší soutěže sestupující. 

Redukce počtu družstev v KPIIA z 12 na 10 se v sezóně 2013/14 dotkla pouze Adamova, který
jediný přišel o své družstvo v soutěži. Ostatní okresní družstva nastoupila prakticky beze změn.  

Po několika letech se vrátila do nejvyšší krajské soutěže (KPI) Rudice, jako překvapivý vítěz KPIIA
v sezóně 2012/13. Bohužel v soutěži obsadila poslední místo a vrátila se do KPIIA. Adamov dlouho
bojoval o návrat do 2. ligy, ale poslední kola se nevydařila dle představ a obsadil až čtvrté místo.
V sezóně 2014/15 bude mít okres v KPI dvojnásobné zastoupení v podobě Adamova a Lipovce.

Ve 2. lize E se dařilo Lipovci, který před sezónou výrazně posílil díky příchodu Dalibora Bělíka
(2350F) a hostování Josefa Kratochvíla (2233F).  



Přebory a turnaje
Každoročně se koná OP v bleskové hře (TJ Sloup) a OP mládeže v rapid šachu (ŠK Kunštát).

Z  nejvýznamnějších  turnajů  je  možno jmenovat  „O putovní  pohár  Makkabi“,  konaný jako KP
v bleskové  hře  mužů,  žen,  juniorů  a  juniorek  (Makkabi  Boskovice),  dále  „Vánoční  turnaj“
(TJ Sloup), „Okresní šachový turnaj“ (ŠK Garde Lipovec) nebo „Pierrova plichta“ (mimo oddíl).
Na předchozí úspěchy nenavázal letošní ročník turnaje v Křtinách (mimo oddíl), naopak rekordní
účast zaznamenal turnaj  družstev v rapid šachu „O černohorský soudek“ (Makkabi Boskovice).
Pořadatelé však doufají,  že letošní účast bude ještě daleko vyšší.  Poprvé se totiž bude hrát bez
omezení pro mimookresní kluby.

Úspěch zaznamenal třetí ročník rapid turnaje „O putovní pohár TOPNET“, hraný v Boskovicích
den před bleskovým turnajem. Zároveň s ním se konal také rapid mládeže „O pohárek TOPNET“,
ale  vzhledem k  organizačním potížím  a  především nízkému  zájmu  okresních  hráčů  se  s  jeho
konáním v letošním roce nepočítá.

Sloupští šachisté nenavázali na tradici „Memoriálu Jiřího Hasoně“, který loni skončil 10. ročníkem
a pravidelně se hrál vždy 17. listopadu. Sváteční termín převezmou šachisté z Boskovic, kteří v
letošním roce slaví 20 let od svého založení a 17. listopadu plánují uspořádat mimořádný turnaj v
„baskickém“ šachu (místo jedné, hrají oba soupeři proti sobě dvě samostatné partie zároveň - jednu
bílými a jednu černými kameny).      

Mládež
Turnaje pro mládež se konají každoročně v Kunštátě (OP) a Jevíčku. V Boskovicích se od října do
dubna hraje každý třetí čtvrtek v měsíci 5 kolový rapid turnaj v rámci seriálu „O putovní pohár
DDM“.  

Josef Plch (Sokol Jedovnice) každoročně organizuje okresní kolo přeboru škol. 

Nejúspěšněji pracují s mládeží v Adamově, kde na výsledky Petry Masákové navazují další mladí
hráči.  Za všechny lze jmenovat například Olgu Dvořákovou. Snahu úspěšně pracovat s mládeží
mají v Boskovicích, Jevíčku a Kunštátu, kde se mladí hráči stále častěji zapojují do soutěží družstev
i okresních turnajů.   

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

K 5.1.2014 je v okrese Blansko evidováno 25 rozhodčích (15 III. třídy, 10 II. třídy) a dva trenéři
(oba III. třídy). 


