
ZPRÁVA ROZHODČÍHO 

Do letošního M-ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu se zaprezentovalo 107 hráčů. Výprava Znojma (4 hráči) se 

dostavila ž dvacet minut po začátku prvního kola, byli tedy do turnaje losováni až od kola druhého. 

Pořadatelé vytvořili hráčům dobré podmínky ke hře: prostorný sál Besedního domu v centru Vyškova, u kterého šlo 
zdarma parkovat (pořadatelé zajistili parkovací lístky pro všechny řidiče výprav), byl velkou výhodou. Organizátoři ve 
vlastní režii provozovali bufet nacházející se hned vedle hrací místnosti, o patro níž byla po celý den v provozu 
restaurace (drtivá většina účastníků zde obědvala), sál o patro výš sloužil rozborům a volným partiím. 
 
Každé kolo začínalo podle rozpisu na vteřinu přesně (a to doslova – leckdy byli účastníci usazeni už tři minuty před 
začátkem kola a čekalo se jen na vteřinovou ručičku, aby se mohlo začít). Diváci i doprovod měli neomezený přístup 
do hracího sálu, aniž by to mělo nějaké rušivé efekty. Sáloví rozhodčí měli práci jen občas (reklamace nepřípustného 
tahu anebo problémy s nefunkčními hodinami), nebylo žádného sporu a zvolená námitková komise neměla vůbec 
žádnou práci. Všichni účastníci i doprovod se chovali velmi korektně a v duchu fair play a výrazně napomohli 
organizátorům v jejich snaze o hladký průběh mistrovství. V turnaji nebyl žádný kontumační výsledek (nepočítáme-li 
bodovné přebývajícího hráče, neboť v soutěži byl lichý počet účastníků). 
 
Miroslav Hurta, hlavní rozhodčí turnaje. 
 
Dosažené výsledky: 
 
H20 1. Jakub Půlpán  8,0   D20 1. Tereza Beluská 6,0 
 2. Tomáš Hurdzan 7,0    2. Lea Rosenbaumová 5,5 
 3. Jiří Liška  7,0    3. Blanka Brunová 5,5 
 
H18 1.  Tomáš Hurdzan 7,0   D18 1. Lea ’Rosenbaumová 5,5 
 2. Jiří Liška  7,0    2. Blanka Brunová 5,5 
 3. Matěj Kuchař 7,0    3. Karin Němcová 5,0 
 
H16 1. Tomáš Ludvík 6,5    1. Blanka Brunová 5,5 
 2. David Mavrev 6,5    2. Karin Němcová 5,0 
 3. Vojtěch Říha  6,0    3. Sofie Přibylová 5,0 
 
Soutěž družstev: 1. 2222 ŠK Polabiny A  26,5 
   2. ŠK Sokol Klatovy  24,5 
   3. SK Slavia Orlová  24,5 
 
 


