
 

MČR žáků v rapid šachu - několik vět a fotografií na závěr  
 

 K vyčerpávající zprávě rozhodčího (níže) přidáváme fotografie vítězů a poděkování všem     

     účastníkům, rodičům, trenérům, rozhodčím a organizátorům za zdařilý průběh mistrovství.  

     Děkujeme též prodejcům šachového materiálu a literatury, kteří se svými stánky vytvořili       

     pravou šachovou atmosféru během mistrovství.   

 

 Velký dík patří i našim partnerům: 

− SOŠ a SOU Třešť za poskytnutí zázemí pod jednou střechou a za výbornou kuchyni 

− Kraji Vysočina za významnou finanční podporu 

− Městu Třešť  

 

 

  



  

    kat. D10 zleva:  1.Tereza Horková, 2.Viktorie Buchtová, 3.Valérie Bartečková 

 

   kat. H10 zleva: 2.Matěj Jašš, 1.Lukáš Zelba, 3.Dergeldalai Bayarjavkhian 

 

 

 

 



 

   kat. D12 zleva:   3.Marie Vavřínková, 1.Lada Zelbová, 2.Beáta Havelková 

 

           kat. H12 zleva:  1.Matyáš Paseka, 2.Jan Souček, 3.Daniel Pražák 

 

 Vítězkám kategorie D14 se musíme omluvit za nezdařenou fotografii a tak alespoň  

              jmenovitě:  1.Tereza Radmila Šulcová, 2.Anna Voříšková, 3.Adéla Třasáková  

 



 

              kat. H14 zleva:  2. Petr Mach, 1.Adam Frank, 3.Jakub Vojta 

 

 Překvapením doprovodného OPENu bylo prvenství Matyáše Hosnedla                                  

     před favorizovaným Přemyslem Bělaškou. Třetí se umístil Martin Habenicht.     

 

     bohatý cenový fond 

         fotoarchív Jitky Vavřínkové 

10.09. 2019    Michal Mach, ředitel mistrovství     

Příloha (následuje níže): Zpráva rozhodčího, odkazy na partie, výsledky, fotogalerie J.Vavřínkové.  



Zpráva rozhodčího Mistrovství České republiky družstev mladších žáků 2019 
 

     Ve dnech 7.-8.9.2019 uspořádal ŠK Spartak Ústí n.L. ve Střední odborné škole a 

Středním odborném učilišti Třešť Mistrovství České republiky  mládeže v rapid šachu 

2019. Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol se zápočtem na rapid LOK. Tempo hry 

bylo 20 min. s přidáváním 5 sekund na každý provedený tah. V kategori  H10 hrálo 42 
chlapců, H12 – 42, H10 – 40, v kategori D14 – 26 dívek, D12 – 25 a v D10 – 26, navíc 
se hrál stejným tempem open s účastí 55 hráčů. Nejlepšími hráči byli: H14 Frank Adam 
7 b., H12 – Paseka Matyáš 7 b. oba Beskydská šachová škola, H10 – Zelba Lukáš – 
ŠK Lípa, z.s. 7,5 b., D14 – Šulcová Tereza Radmila 8,5 b. ŠK Polabiny, z.s., D12 – 
Zelbová Lada 8 b. ŠK Lípa, z.s., D10 – Horková Tereza – 8 b. Beskydská šachová 
škola a Open – Hosnedl Matyáš 8 b. Šachová akademie VŠTE, z.s. 
 
     První čtyři šachovnice v každé kategorii byly přenášeny online na 

http://online.chess.cz/MCR_rapid_2019/online/ přenos zajišťoval Martin Šmajzr (FA). 
Tým rozhodčích tvořili Miloslav Partl (U), Roman Burda (R2), Michal Sliva (R2) a 
Michal Mach (R3). 
 
     Prostorný sál nabídl dostatečný prostor pro 201 hráčů a hráček, 55 účastníků 
openu obsadilo jednu z tělocvičen. Pořadatelé zajistili velmi dobře zásobovaný bufet. 
Zahájení byl přítomen předseda komise mládeže ŠSČR ing. Zdeněk Fiala, starosta 
města Třešť Vladislav Hynk se omluvil pro účast na jiné současně probíhající akci. 
 

     Před zahájením turnaj byla schválena námitková komise ve složení – Michal Mach, 
Josef Lácha, Jiřina Veverková, Zdeněk Holeksa a Pavel Buk, náhradníci Miloslav Partl  
a Martin Šmajzr. Tato komise nemusela řešit jediný problém. V rámci nešachového 
programu nabízeli pořadatelé návštěvu muzea betlémů, minigolf, fotbal, koupaliště a 
turistiku na 5-8 km. Vzhledem k deštivému počasí účastníci volili pouze kratší turistické 
výlety. 
 
 10.9. 2019     Ing. Josef Lácha - IA 
 
Odkazy (od pořadatelů): 
 
přehrávač všech partií z onlinů: 
http://online.chess.cz/MCR_rapid_2019/pgn/dgt_chesstheatre.htm 
 
odkaz na komplet všech: partií: 
 http://online.chess.cz/MCR_rapid_2019/pgn/MCR_rapid_2019.pgn 
 
Výsledky: http://chess-results.com/tnr468613.aspx?lan=5&art=1&rd=9 
 
Fotogalerie: www.chess.cz – u článku k akci odkaz 
 
Stránka se všemi odkazy : www.republika.sachyusti.cz 
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