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MČR mužů v šachu - Ostravský koník 2018
Festival Ostravský koník 2018 probíhal ve dnech 28. 4. – 6. 5. 2018. Hlavní turnaj MČR mužů 2018 se
stal kořistí 18. nasazeného FM Svatopluka Svobody, který jako jediný v náročném turnaji získal 7 bodů
a tím i normu mezinárodního mistra. Čtyři hráči získali 6,5 bodu a nejlepší pomocné hodnocení
přisoudilo stříbrnou medaili GM Vojtěchu Plátovi, bronz bral IM Richard Biolek ml. Nepopulární čtvrté
místo zbylo na druhého nasazeného GM Jiřího Štočka. Obsáhlá reportáž o MČR byla odvysílána
v pořadu V šachu a turnaj byl komentován IM Kaňovským a poté GM Žilkou na YouTube kanále Robert
a Petr šachy.
Tomáš Kraus – Richard Biolek ml.
Napínavá partie posledního kola, která rozhodovala o
medailích v MČR. Bílý posledním tahem zahrál neopatrné
32. Vd1? a černý si úderem 32…Jg3+! zajistil bronzovou
medaili. Po 33. hxg3 by přišlo 33… Dh5 mat.

Fotogalerie Ostravského koníka
Výsledky Ostravského koníka 2018
Stránky pořadatelů Ostravského koníka

Kromě hlavního turnaje MČR mužů zahrnoval festival Ostravský koník též 3 Open turnaje a řadu
doprovodných akcí. FIDE Open A (rating > 1900) vyhrál Piotr Renkowski před FM Sergejem Shilovem,
kteří oba získali 7 bodů. Ve FIDE Openu B (rating < 2000) obsadil první místo Petr Tvrdý před Lucianem
Vantuchem, když oba získali 7,5 bodu. FIDE Open C (rating < 1700) se stal kořistí Marka Štefaníka, který
jako jediný v turnaji dokázal uhrát 7,5 bodu.

126. schůze VV ŠSČR
Výkonný výbor ŠSČR se sešel 29. května ke své 126. schůzi. Předseda Viktor Novotný informoval o
vývoji v organizacích FIDE a ECU, kde proběhnou v říjnu volby prezidentů. Disciplinární komise dala VV
ŠSČR podnět k legislativní úpravě postihování cheatingu v Disciplinárním řádu ŠSČR. Z Komise
rozhodčích odstoupil zasloužilý člen Dr. Richard Fischl, jeho místo v Komisi převzal Mgr. Václav Soukup.
Úsek mládežnické reprezentace finalizuje nominace na ME a MS mládeže. Byly zveřejněny pokyny
k ochraně osobních údajů pro členy ŠSČR a VV ŠSČR schválil předložený Sportovní kalendář 2018/2019.
Řádný termín přihlášek do ligových soutěží družstev byl stanoven na 20. 6. Družstva budou rozdělena
do skupin až po uzávěrce přihlášek. Bylo schváleno složení nové Komise rodičů a jejím předsedou se

stal Václav Veverka. Díky příznivým výsledkům dotačních programů MŠMT byly zakoupeny nové
digitální šachovnice a byla zvýšena odměna vedoucím soutěží. Dále byl navýšen rozpočet
reprezentačního úseku a Projektu podpory šachových kroužků byl přidán 1 milion korun.
Komuniké ze 126. schůze VV ŠSČR

Nominační turnaj pro Šachovou olympiádu 2018
Nominační turnaj pro Šachovou olympiádu proběhl na pražském Strahově ve dnech 25. 5. – 3. 6. 2018
za účasti 6 silných velmistrů, kteří hráli každý s každým dvoukolově. Hlavní motivací v turnaji bylo jedno
místo v týmu pro letošní Šachovou olympiádu, kterou měl zajištěnou vítěz tohoto turnaje. Tři členové
našeho týmu již byli určeni před turnajem – velmistři David Navara, Viktor Láznička a Zbyněk Hráček.
Čtvrtý člen vzešel z turnaje a pátý člen reprezentačního týmu bude vybrán kapitánem Vlastimilem
Jansou.
O vítězi Nominačního turnaje v podstatě rozhodla první polovina turnaje, ve které Jiří Štoček získal
výborným výkonem 4,5 bodu z 5 možných a tento náskok již uhájil. V deseti kolech získal celkem 7
bodů. Druhé místo obsadil Peter Michalík ziskem 6 bodů a třetí skončil Jan Krejčí s 5,5 body. Mladý Thai
Dai Van Nguyen získal v těžké konkurenci 4,5 bodu, což stačilo na 4. místo. Na pátém místě skončil
Vojtěch Plát (4 body) a šestý byl Vlastimil Babula (3 body). Turnaj byl přenášen online a taktéž byl
komentován na YouTube kanále Robert a Petr šachy velmistrem Štěpánem Žilkou (prvních 5 kol) a
následně mezinárodním mistrem Petrem Piskem a jeho hosty.

Vítěz nominačního turnaje GM Jiří Štoček (foto Radim Borůvka).

Babula – Štoček, Nominační turnaj
Černý zakončil partii 1. kola po 35… Vc2+!, pozice bílého je
beznadějná. Po 36. Vd2 Vxb2 37. Vxc8 Vxc8 38. Vxb2 přišel
rozhodující tah 38… Vc2+, po kterém se bílý vzdal.
Článek na webu ŠSČR

GM turnaj Chessmasters
4. ročník uzavřeného velmistrovského turnaje Chessmasters se hrál ve dnech 12. – 20. 5. 2018 ve Vídni.
Turnaj vznikl díky spolupráci 3 zemí (Česká republika, Slovensko a Rakousko) a je především příležitostí
pro mladé hráče bojovat o normy mezinárodních titulů. Letos se akce zúčastnilo 10 hráčů a naše barvy
hájili velmistr Pavel Šimáček a mezinárodní mistr Richard Biolek ml. V minulých letech se paralelně
s tímto turnajem konal i WIM turnaj Ladies, letos se kvůli naplněnému kalendáři ženských akcí nekonal.
Po 9 kolech se z vítězství v turnaji radoval GM Pacher (SVK) díky zisku 6 bodů, stříbrný skončil GM
Shengelia (AUT) s 5,5 body. Nejlepší pomocné hodnocení ze skupiny hráčů s 5 body měl FM Morgunov
(AUT), který tak skončil třetí a taktéž splnil normu mezinárodního mistra. Náš reprezentant Pavel
Šimáček skončil čtvrtý s 5 body a Richard Biolek ml. skončil sedmý se ziskem 4,5 bodu.
GM turnaj Chessmasters na webu ŠSČR
Výsledky turnaje Chessmasters 2018

Krátké zprávy
•

•

MČR dětí v kategorii dívek vyhrála Viktorie Buchtová (Beskydská šachová škola z.s.) ziskem 8
bodů. Kategorii chlapců jasně ovládl Václav Finěk (TJ Desko Liberec) 100% ziskem 9 bodů.
Závěrečnou zprávu z MČR dětí do 8 let najdete na webu ŠSČR
Mistrovství Evropské unie mládeže do 16 let rapidu a blesku proběhlo ve slovenském
Ružomberku a česká výprava získala spoustu medailových úspěchů, které jsou popsány
v tomto článku

Konkurzy a informace ŠSČR:
•
•
•
•

•

•
•
•

•

MČR družstev v rapidu a blesku se bude hrát v Teplicích 15. a 16. září 2018
Komise mládeže ŠSČR upřesnila seznam postupujících na MČR mládeže do 16 let pro rok 2019
Komise mládeže ŠSČR vypisuje opakovaný konkurz na pořadatele MČR juniorů v rapid šachu,
uzávěrka přihlášek je 10. 6. 2018
Byly vyhodnoceny konkurzy na pořádání 3 soutěží mládeže, konkrétně Mistrovství Moravy
mládeže do 16 let (Kouty nad Desnou 27. 10 – 1. 11. 2018), Mistrovství Čech do 16 let
(Harrachov, 27. 10. – 3. 11. 2018) a Mistrovství Čech 8-10 let (Most, 14. – 18. 11. 2018)
Ve dnech 31. 7. - 5. 8. se uskuteční ME mládeže v rapidu a bleskovém šachu v rumunském
Oradeu, uzávěrka přihlášek je 4. června. Dále navazuje Mistrovství Evropské unie mládeže,
které se koná v Koutech nad Desnou v termínu 6. – 15. 8. 2018. Přihlášky jsou možné do 30.
června a propozice najdete zde
Šachový svaz nabízí odměnu pro fundraisery až do výše 25% ze získané částky
O novinkách v úseku reprezentace informoval IM Michal Konopka v rozhovoru na webu ŠSČR
Šachy zatím na Olympijských hrách nejsou, přesto upozorňujeme na Olympijský zpravodaj, kde
si můžete přečíst o doplňkových sportech k šachu. Dále je možné zadat sportovní akci na
stránce www.sportvokoli.cz a zviditelnit tak pořádaný šachový turnaj či soustředění v Kalendáři
sportovních akcí
ŠSČR nabízí zapůjčení šachového materiálu, podrobnosti najdete zde

A na závěr pro Vás máme stručný kalendář blížících se šachových událostí:
9. 6. 2018
9. 6. 2018
10. 6. 2018
12. – 17. 6. 2018
15. – 17. 6.2018
16. 6. 2018
16. – 24. 6. 2018
19. – 20. 6. 2018
21. – 29. 6. 2018
21. – 29. 6. 2018
21. – 30. 6. 2018
23. 6. 2018
22. – 24. 6. 2018
30. 6. – 7. 7. 2018
30. 6. – 8. 7. 2018
30. 6. – 8. 7. 2018

Memoriál Břetislava Modra – 3. ročník
17. Mostecká věž – Grand Prix ČR v rapidu
2. Memoriál Věry Menčíkové – Grand Prix ČR v rapidu
ČEZ CHESS Trophy 2018 - Praha
MČR družstev mladších žáků - Varnsdorf
O Rohozecký soudek – Mašov u Turnova
13. Teplice Open
Finále Přeboru škol - Zlín
MČR žen – České Budějovice
Šachový festival České Budějovice
18. Mistrovství světa zdravotně postižených– Praha
204. turnaj – VC ŠK DP Praha Rapid Open
Konopiště Garden Chess Open
20. OPEN „České Švýcarsko“
Open Klatovy
14. Pražský šachový festival Zlatá Praha

