
 
 
 
 
 

Po dlouhé koronavirové pauze se podařilo o víkendu 11.-13.června uspořádat MČR 
družstev mladších žáků. Hostitelem mistrovství byl šachům zaslíbený pražský Hotel Don 
Giovanni.  V pátek 11.června se odprezentovalo všech 28 oprávněných družstev ze všech 
krajů ČR, aby se v devítikolovém turnaji utkala o nejvyšší republikový titul. Startovala 
šestičlenná družstva r.2009 s povinnou účastí dívky a žákem r.2012 a ml. Časové tempo na 
partii bylo 2 x 25min. + 10s bonus za každý provedený tah.  

Zahájení turnaje proběhlo za účasti předsedy Komise mládeže ŠSČR Ing.Zdeňka 
Fialy, který byl přítomen po celou dobu konání akce, neboť sám doprovázel tým jeho 
mateřského oddílu. Turnaj řídil hlavní rozhodčí Ing.Jaroslav Šmíd, kterému asistovali 
rozhodčí Michal Sliva, Jakub Šulc a Vít Doležal. Online přenosy 36ti partií zabezpečoval 
Radim Borůvka.  Mistrovství pořádala z pověření ŠSČR Šachová škola pat a mat se sídlem   
ve Mšeně a ředitelem akce byl jí pověřen pan Michal Mach.    

Účastníci a jejich doprovody ocenili vynikající zázemí, které hotel nabídnul jak         
pro šachovou hru, tak pro ubytování. Bohaté bufetové snídaně a chutné obědy a večeři 
přispěly též ke spokojenosti všech. Doprovodný program nebyl tentokrát z důvodu stále 
platných epidemiologických omezení pořadatelem organizován. Skupiny a rodiny využily 
několik málo hodin volného času k návštěvě historického centra města a jiných 
pamětihodností hlavního města ČR.  

          Na šachové hře se projevila dlouhá pauza a nejedna partie skončila prohrou na nemožné 
tahy. Nemožné tahy tak zaměstnaly všechny rozhodčí téměř po celou dobu trvání jednotlivých 
kol. K jiným nestandartním situacím naštěstí nedocházelo a samotná šachová hra probíhala 
v duchu fair-play. Mistrem ČR se po téměř třídenním boji stalo družstvo ŠK Staré Město „A“ 
se ziskem 21ba před druhým týmem Region Panda s 20b a třetím Sokolem Klatovy s 19b.  

Vítězná družstva obdržela poháry a medaile. Prvních 5 družstev obdrželo dort. 
Všechna družstva obdržela pamětní list a drobnou sladkou odměnu. Vyhlášeni a odměněni 
byli i nejlepší hráči na jednotlivých šachovnicích.  

Za podporu mistrovství pořadatelé děkují Hotelu Don Giovanni, Šachovému svazu ČR 
a sponzorům Ruben Group s.r.o. a nakladatelství Straky na Vrbě.  

Mediálně byla akce propagovaná na webu ŠSČR a šachovém webu NSS. Detailní 
výsledky naleznete na webových stránkách:       
https://chess-results.com/tnr564508.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES 

 

Roman Burda – předseda Šachové školy pat a mat   


