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Velká šance aneb poprvé mezi krajskou elitou
Áčko si vyzkoušelo tvrdé boje v nejvyšší krajské soutěži. Dlouho snilo o udržení, ale závěrečné
zápasy se nepovedly. Přesto zanechalo skvělý dojem, podtržený remízou s jinak suverénní Kuřimí,
která slaví návrat do 2. ligy. Kvalita našich hráčů se ukázala také v okresních turnajích. Milan
Boháček vyhrál ve Sloupu a Lipovci, mezi mládeží zase kraloval Vojtěch Ochmanský. Vyhrál v Jevíčku
a navíc jednoznačně ovládl domácí seriál "O putovní pohár SVČ".
Letos jsme do dlouhodobých soutěží
družstev nasadili celkem pět týmů!
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Okresní boje tentokrát probíhali ve
stínu krajských soutěží. Oba týmy se
sice
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tabulky, ale především déčko se může
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V základní soutěži dostala tradičně
velký prostor mládež. Tím spíše, že
letos proběhla změna hracího tempa
a systému soutěže tak, aby více
vyhovavala právě mladým šachistům.
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― Momentka z vítězného zápasu proti Veselí nad Moravou (KPI).
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zkušenějšími kolegy dokázali obsadit
druhé místo.
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Posezónní statistika
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Šachový klub se snaží co nejlépe

družstev do dlouhodobých soutěží (tři
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pracovat s mládeží. Díky spolupráci se

týmy do okresních soutěží, dva do

krajský přebor v rapid šachu družstev.
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Odehrálo se deset podvečerních

největších

tréninkových turnajů a pod vedením
obětavých trenérů i 12 tréninkových
přednášek,

které

doplnily

běžné

čtvrteční tréninky. Na konci září navíc
proběhlo
v

mimořádné

Letovicích

soustředění

zaměřené

na

hlubší

trénink taktiky i strategie.
Díky podpoře Františka Kulhavého
jsme mohli uspořádat rozlučku se
sezónou spojenou s rapid turnajem
a turnajem dvojic v Deštné u Letovic.
Zúčastnili
významnějších

jsme

se

všech

okresních

turnajů,

výprava do Sloupu čítala dokonce 10
hráčů a své zástupce jsme měli také
v řadě krajských turnajů.
Milan Boháček
více na www.boskosachy.cz
― Boskovický soudek vyhrál tým Kroměříže, ceny předal místostarosta Lukáš Holík.

