
Zpráva rozhodčího Mistrovství Čech 8 – 10 let pro rok 2019 

Mistrovství Čech kategorií HD10 a HD8 2019 byl pořádán Šachovým klubem Most z. s. ve spolupráci 

Společně pro Blažim z.s. v prostorách mosteckého hotelu Cascade. Odvolací komise měla složení: 

Miroslav Körschner (ředitel turnaje), Jaromír Šulc (hlavní rozhodčí), Jína Jiří (Č. Lípa), Jun Rudolf 

(Chotěboř), Janoušek Petr (Plzeň) a po celou dobu turnaje neměla důvod k zasednutí. 

Kategorie HD10 se odehrála v termínu 13.11. – 17.11., kde společně hrálo 49 chlapců a 11 dívek. Všichni 

chlapci měli právo účasti, přičemž Tichý Kryštov byl zaspán do turnaje jako náhradník za Němce Mikuláše 

a Komárek Tobiáš z oddílu Jezdci Jundrov hrál na turnaji bez práva zisk postupu na MČR. Tempo hry bylo 

90 minut na partii + 30 sekund pro každého hráče, hrálo se podle turnajových pravidel FIDE, v souladu se 

Soutěžním řádem a se zápisem na LOK. Celý turnaj se odehrál v jediné místnosti, ve které se nehrál 

žádný jiný turnaj, hrací prostor byl dále omezen na prostor toalet a přístupu k nim. Prvních 8 šachovnic 

bylo přenášeno online v předsálí, dostatečně daleko od hracího prostoru, a na internetu. V hrací 

místnosti byla přítomnost rodičů, trenérů a dalších diváků omezena na minimum, na poslední kolo byla 

jejich přítomnost zcela vyloučena. Na konci turnaje byly zvlášť vyhlášeny výsledky chlapců a dívek spolu 

s celkovým pořadím. Druhým rozhodčím turnaje byl Richard Sliva, který měl na starosti losování. 

Výsledky turnaje. 

Kategorie HD8 se odehrála v termínu 16.11.-17.11. s účastí s celkovou účastí 36 hráčů, z čehož bylo 26 

chlapců a 10 dívek. Vyhlášení proběhlo společně s vyhlášením kategorie HD10, rovněž se zvlášť 

vyhlášením výsledků chlapců a dívek a celkového pořadí. Tempo hry bylo 20 minut + 10 sekund pro 

každého hráče za tah, hrálo se podle pravidel FIDE dle přílohy pro RAPID šach, v souladu se Soutěžním 

řádem. Turnaj se odehrál rovněž v jediné místnosti se stejným omezením hracího prostoru a veřejnosti 

jako pro kategorii HD8. Druhým rozhodčím byl Radek Škuthan. Výsledky turnaje. 

Paralelně s mistrovskou kategorií HD8 se hrál OPEN pro jakékoli zájemce o 22 účastnících, a to ve 

stejném tempu a časech jako mistrovská kategorie HD8. Výsledky turnaje. 

V rámci doprovodných akcí proběhla mj. simultánka s IM Janem Vykoukem o 19 účastnících z řad hráčů 

Mistrovství Čech, která se hrála v tempu 90 minut pro IM Jan a Vykouka a 40 minut pro vyzyvatele. 

Všichni vyzyvatelé věnovali hře stejné nasazení a úsilí jako v mistrovských soutěžích. V této hře 

vyzyvatelé neuhráli ani půl bodu, ale pro všechny byla možnost změřit síly s mistrem výzvou a chuť 

odnést si i přes prohru podepsaný zápis z partie mluvila za vše. 

Během turnaje nebyl řešen jediný konflikt s diváky z řad rodičů ani trenérů. Problémy, které se musely 

řešit s hráči, byly nevýznamné a vesměs se nakonec omezovaly na kvalitu zápisu partií, která ač nebyla 

největší, tak se i šedesátitahové partie podařilo vždy celé zrekonstruovat. Jediným obecně známým 

neduhem byl u hráčů v mnoha výkladech pravidla 9.2.1 o třikrát opakované pozici i a způsobů její 

reklamace. Turnaj se pak nesl ve velmi bojovném duchu, završeném v posledním kole dlouhými boji na 

prvních třech šachovnicích kategorie HD10 ve snaze všech o celkové vítězství v turnaji nebo alespoň 

medaile a neochotou rezignovat na své ambice remízovým výsledkem. 

Jaromír Šulc 

Hlavní rozhodčí turnaje 
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