
Mistrem ČR družstev mládeže je Beskydská šachová škola  
 

 

 

          

 

O víkendu od 3. do 5. září 2021 se hrálo ve Světlé nad Sázavou Mistrovství České republiky 
družstev mládeže, které je završením extraligy mládeže. Hrálo se na ve Sportovním centru 
Pěšinky. Mistrovství bylo posunuto na září kvůli opatřením proti koronaviru. Hrálo se v 
prostorném sále a pro trenéry a vedoucí týmů byla vyhrazena klubovna Šachového klubu.  

 

 
Poháry a medaile pro nejlepší týmy MČR 

Loňský titul obhajoval tým Beskydské šachové školy. Do výsledků se započítávaly vzájemné 
výsledky ze skupin východ a západ. Východní skupinu vyhrála Beskydská šachová škola, která 



si přinesla do finále plných 9 bodů. Západní skupinu vyhrál tým KŠ Říčany 1925, který si přinesl 
7 bodů. Šestičlenná družstva hrála 4 rozhodující partie tempem 2x 90min +30s/tah. První kolo 
bylo v pátek odpoledne, druhé a třetí v sobotu a čtvrté v neděli dopoledne.  

 

 
Hrací sál MČR 

 

 
Hrací sál MČR 



O titulu bylo rozhodnuto již po 6. kole. Drama o stříbrné a bronzové medaile panovalo až do 
posledních chvil. Titul Mistra ČR zaslouženě obhájila Beskydská šachová škola, která všechny 
zápasy vyhrála a získala 21 bodů. Druhé místo patří týmu ŠK Staré Město, který získal 13 bodů 
a měl odstup na vítěze 8 bodů. Bronzové medaile získalo družstvo KŠ Říčany 1925, které 
zaznamenalo shodný počet bodů jako ŠK Staré Město, ale mělo o 1,5 bodu horší skóre.   

 

 
Mistr ČR: Beskydská šachová škola 

 
 

 
2. místo: ŠK Staré Město 



 

 
3. místo: Klub šachistů Říčany 1925 

Mistrovství ČR družstev mládeže 2021 uspořádal Šachový klub Světlá nad Sázavou za finanční 
podpory Okresního sdružení sportů Havlíčkův Brod. Hlavním rozhodčím byl Jiří Siebenbűrger, 
který je vedoucím soutěže. Pořadatel zajistil on-line přenos všech 24 šachovnic. Hrálo se na 
bezdrátových šachovnicích Chess Evolution, které obsluhoval Radim Borůvka. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce. Děkujeme hráčům za jejich výkony 
a hru fair play a těšíme ne na Extraligu 2021/2022. 

 
Výsledky: 
https://www.chess.cz/soutez/2564/ 

Fotogalerie: 
https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/MCR_druzstev_2021/ 

 

 

 

 


