
Zpráva hlavního rozhodčího na M Čech mládeže Herlíkovice 23. - 30. říjen 2021 

 

Rozhodcovský tým byl složen a pracoval při M Čech v tomto složení: 

Jaroslav Šmíd – hlavní rozhodčí, Richard Slíva – online a chess- results, Jaroslav Roubal – v hlavním 
sále, Martin Mikulka – „zadní šachovnice“ v HD14 a HD12. Jan Toman a Martin Kopřiva měli na 
starosti OPEN turnaje. K dispozici byl ještě Michal Volf, který přepisoval partie do pgn.  

V hlavním sále „Stodola“ bylo umístěno prvních 15 šachovnic jednotlivých kategorii. Dále zbytek 
kategorie HD16 a 2 šachovnice HD14. Zbytek HD14 a HD12 hrál v přízemí ubytovny EDEN, která byla 
vzdálena ca 100 metrů od hlavního sálu. Openy se hrály samostatně mimo centrum EDEN.  

Na počátku nebylo dodáno slibované množství online šachovnic místo 50 jen 45 a na místě se ještě 
zjistilo, že kabely jsou nekompatibilní se šachovnicemi, tak první kola jelo online o pár šachovnic 
méně. Na stav 15 v každé kategorii jsme se dostali až po dodatečném dovozu šachovnic ze ŠSČR. 
Rozhodčím s online šachovnicemi narůstala práce pro přednáškách, kde účastníci na šachovnicích 
řešili diagramy a docházelo k posunutí kontaktů. Následné nastavování trvalo i 2 hodiny, ale zvládlo 
se.  

Rozhodčím „udělal vrásky na čele“ rozpis kol. Dvojkolo hrát až spojení 6. a 7. kola nebylo nejlepší. 
Ideálně je 2,3 či 3,4. Nadšení se zahájením kol ve 14:30 také nebylo přijato s radostí hráčů. Hrálo se 
ve středu odpoledne, čtvrtek dvojkolo a pátek kolo ráno. Údajně to nastalo tak, že rozpis byl opsán z 
„covidové doby“ kdy se předpokládalo, že dopoledne budou děti na online výuce a odpoledne budou 
hrát šachy. Rozhodčí tuto skutečnost jen přijali na rozpisu kol, či jeho schválení se nepodíleli. 

První kolo bylo opožděno o cca 45 minut – prezentace byla prodloužena a 5 účastníků se 
nezaprezentovalo. Vizí rozhodčích bylo v mistrovských kategorií co nejméně kontumací. Jeden 
z účastníků HD16 se prezentoval ve 14:15… Po startu se zjistilo, že jedna hráčka není přítomna, což 
vědělo několik spoluhráčů, s tím se nedalo nic dělat. HD16 se „dosudilo“ po odstoupení hráče po 3 
kole. Openy považovali rozhodčí jako doplňkové – v jednom z nich nastala situace, že v prvním kole 
hrály „dva náhodní chodci“, kteří se do startovní listiny doplnili po prezenci.  

V průběhu 9 kol řešili rozhodčí jen drobné přestupky především nemožné tahy. Hráči se chovali 
profesionálně a zaslouží si pochvalu.  

V turnajích nebylo uplatňováno sofijské pravidlo, velká bojovnost na předních šachovnicích byla až 
překvapující, a to i v závěru turnaje.  

Vstup do hlavního sálu byl pro diváky omezen na úvodních 5 minut, ale i po této době rozhodčí 
tolerovali přítomnost - v jednu dobu však nebylo v sále více jak 5 trenérů. 

Kromě mistrovských turnajů a 2 openů se odehrál turnaj v bleskovém šachu a v Českých šachách. 

Výsledkové listiny: 

http://chess-results.com/tnr584905.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE 

 

Děkuji všem rozhodčím za hladký průběh mistrovství. 

 

Jaroslav Šmíd 


