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Věc:  

 

         Zpráva hlavního pořadatele o „Mistrovství České republiky školních čtyřčlenných týmů 

v šachu 2015 v kategorii 1. – 5. tříd“ v Mostě dne 13. – 14. 4. 2015. 

 

 

 Soutěž se uskutečnila 13. – 14. 4. 2015 v Mostě „Hotelu Cascade“. 

 

 Turnaje se účastnilo celkem 30 družstev (celkem 137 hráčů a 82 doprovodu), 

na dosudění  jsem pozval družstvo ZŠ Duhová Cesta Chomutov. 

 

 Systém hry byl dodržen stanoveným rozpisem soutěží vydaným KM ŠSČR: 

                        9 kol švýcarským systémem, 2 x 20 minut na partii + 5 s/tah bez zapisování a    

                       dle předepsaného hodnocení konečného pořadí. 

 

 Turnaj se hrál ve dvou místnostech hotelu (salónky). Na rozbor partií byl 

k tomu určen prostor. Nástěnka nasazení a výsledků (a ostatních informací) 

byla před hracím sálem. Průběžné výsledky byly zveřejňovány na webu 

www.ukss.cz a na www.chess.cz (chess-results.com). Konečné výsledky byly 

rozdány a zaslány elektronickou podobou všem účastněným školám. 

 

 Mistrem „MČR školních týmů čtyřčlenných družstev 2015“ je ZŠ Tyršova 

Kuřim, na druhém místě se umístilo družstvo ZŠ a MŠ Frýdek - Místek a na 

třetím místě ZŠ Frýdlant nad Ostravicí. První tři družstva obdržela poháry, 

diplomy, medaile a věcné ceny. Plakety dostali nejlepší hráči na jednotlivých 

šachovnicích. Každé družstvo obdrželo pamětní list. 

 

 Hlavním rozhodčím byl pan Ing. Hadraba Vladimír, rozhodčím Ing. Bakajsa 

Luboš a Ing. Hanzlík David. Rozhodčí nemuseli řešit žádný problém. Časový 

plán byl dodržen. 
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 Turnaj byl prezentován v místních denících, televizi a na webových stránkách. 

Šachový turnaj navštívili významní představitelé: primátor Statutárního města 

Mostu Paparega,  náměstek Hrvol a senátorka ČR Dernerová. 

Všem účastníkům se turnaj líbil, hlavně byli spokojeni s ubytováním, stravou a 

nikdo neměl žádné připomínky k organizaci turnaje. 

 

 

 

V Mostě 14. 4. 2015 

Ředitel turnaje Körschner Miroslav 


