
Závěrečná zpráva hlavního rozhodčího MČR mládeže v rapid šachu, Most 9.-10. 9. 2017 

Letošního Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu se zúčastnilo celkem 231 aktivních šachistů. Ve 
třech chlapeckých kategoriích celkem 130 chlapců (H10 – 44, H12 – 44, H14 – 42), v dívčích 69 dívek (D10 
– 25, D12 – 24, D14 – 20). Doprovodný OPEN hrálo 32 šachistů. Z tohoto důvodu ředitel turnaje operativ-
ně zajistil oproti požadavkům konkurzu dalšího rozhodčího, takže nás tam působilo celkem 6. Sbor roz-
hodčích tedy pracoval ve složení: hlavní Ing. Vladimír Hadraba (ÚR), Ing. David Hanzlík (RO2), Roman Bur-
da (RO2), Michal Mach (RO3) – u počítače, nasazování, Daniel Hanzlík (RO 3) a Tomáš Hanzlík (RO3). Na 
začátku turnaje byla zvolena odvolací komise pro případ nutnosti řešení sporů ve složení ředitel turnaje p. 
Körschner, za rozhodčí p. Burda, z řad zúčastněných trenérů a vedoucích mezinárodní velmistr a reprezen-
tant ČR p. Babula (1. Novoborský ŠK), dále p. Beil (ŠO Kunovice) a p. Krupica (ŠK Kuřim). Zajištění dalšího 
rozhodčího se ukázalo pro tento turnaj jako velice potřebné a doporučuji tak učinit i v dalších letech. Ke cti 
všech zúčastněných i vedoucích slouží, že komise neměla žádnou práci. 

Slouží však ke cti všem zúčastněným i to, že kromě nemožných tahů nebylo nutné řešit žádný další 
problém. Soutěž se hrála podle přílohy ŠSČR pro rapid a bleskový šach, takže k prohlášení partie za pro-
hranou díky druhému nemožnému tahu došlo pouze v jediném případě. Jediným drobným rušivým skut-
kem byly dva případy zazvonění mobilu dospělého doprovodu v průběhu kola, které jsme tedy museli řešit 
vykázáním dotyčného ze sálu. Ke klidnému závěru jistě přispělo i to, že jsem v místnosti chlapeckých kate-
gorií v posledním kole omezil přístup dospělého doprovodu na prvních 10 minut hrací doby. 

Vítězi jednotlivých kategorií se stali: v kategorii H10 Filip Dolenský (ŠK Libštát), H12 Jakub Vojta (TJ 
Spartak Vlašim), H14 Dominik Očko (Interchess, z.s.), který mimochodem startoval na divokou kartu Komi-
se mládeže ŠSČR, D10 pak Sibyla Řezníčková (ŠK Tachov), D12 Daniela Nagyová (QCC České Budějovice) a 
D14 Kristýna Laurincová (Beskydská šachová škola). OPEN turnaj za účasti i dospělého doprovodu vyhrál 
patnáctiletý Pavel Flajšman (ŠK Dvorec).  

Chtěl bych tímto poděkovat všem svým kolegům za poctivě odvedenou práci a profesionální vý-
kon, který určitě přispěl k bezproblémovému průběhu akce. Pokud se v budoucnu podaří nějakou další 
podobnou akci do Mostu získat a já budu pověřen funkcí hlavního rozhodčího, budu se snažit z těchto 
kolegů opět sestavit tým. Současně je tímto doporučuji k proškolení na rozhodčí vyšších tříd. 

 

V Teplicích, 13. 9. 2017        Ing. Vladimír Hadraba 
         Hlavní rozhodčí 

 


