58. šachové Zaječice, závěrečná zpráva
O víkendu 28. - 29. 5. 2022 se v Chrudimi v Muzeu hrálo Mistrovství České republiky družstev
starších žáků v rapid šachu pod názvem Omega plus OPEN. Podrobnosti najdete na chessresults. Chrudim je pěkné město s nádherným sálem. V M-ČR hrálo 54 týmů. Celkový počet
účastníků byl 487.

Omega plus OPEN
https://chess-results.com/tnr639270.aspx?lan=5
Zlaté medaile získali opět hráči BŠŠ Frýdek-Místek, celkem mají již 17 titulů - Mistr ČR.
Letos uhráli 25 bodů. Stříbrné medaile putují do Klubu šachistů Říčany A, bronz do ŠK
Spartak Ústí n. Labem A. 2222 ŠK Polabiny jsou „bramborové“ jen horším pomocným
hodnocením. Hráči ŠK 64 Plzeň završili triumf pěti nejvýše nasazených týmů. Celá řada
dalších týmů v první polovině pořadí má výborné hráče a byla pro medailisty těžkým soupeřem.
Podrobnosti najdete na výše uvedeném odkaze, zjistíte tam také, jak uspěli jednotliví hráči a
hráčky. První tři týmy obdržely pohár a medaile, všechna družstva diplom. Poháry předával
hlavní rozhodčí Mgr. Miroslav Hurta a medaile ředitelka turnaje Ing. Martina Koutná za
pomoci Jaroslava Hájka. V propozicích jsme měli uvedeno, že věcné ceny budou jen pro
prvních 10 družstev, ale dostalo se až na 25 družstev.

Hodnocení turnaje
Ing. Martina Koutná byla ředitelkou turnaje, která zajišťovala potřebné práce před turnajem,
zajistila ubytování, potvrzovala přihlášky a komunikovala s vedoucími výprav, při turnaji
zajišťovala prezenci. Na starosti měla také poháry, medaile a věcné ceny. Jako poradní hlas byl
zástupce ředitelky turnaje Jaroslav Hájek. Zálohové faktury, finance i konečné faktury si hlídal
Josef Šustr, předseda TJ Sokol Zaječice. Luboš Koutný měl na starosti šachový materiál.
Pátek před turnajem je pracovní den pro všechny. Na pátečních přípravách se podíleli Simona
Koutná, Luboš Koutný, Jan Křivský, Matěj Křivský, Petr Křivský a Pavlína Křivská a Jaromír
Krys ml. V neděli po turnaji je třeba zase všechno uklidit a vrátit vypůjčené. Hodně nám
pomohli z Měšťanské besedy Chrudim, ředitel Martin Dytrt, Jitka Čermáková a Ludovít
Grman. Nepříjemně nás překvapila částka za pronájem Muzea. Odeslali jsme žádost ke snížení
pronájmu. Za pronájem Fibichova sálu a přilehlých prostor jsme po slevě zaplatili 18.000,-Kč.
V týmu rozhodčích zůstal hlavním FA Mgr. Miroslav Hurta (od roku 2002, již po devatenácté),
OMEGA plus OPEN na sále řídili Jaromír Krys, Jaroslav Hájek a Karel Brožka.
Zahájení turnaje obstarala ředitelka turnaje a představila hosty na pódiu a první dostal slovo
předseda KR ŠSČR Ing. Jan Sikora, který všechny hosty pozdravil. Poté dostal slovo starosta
Chrudimi Ing. František Pilný. Rovněž všechny pozdravil pán Martin Dytrt, ředitel Chrudimské
besedy.

Přihlášená družstva přijela všechna a včas. Úvodní kolo se zahájilo s patnáctiminutovým
zpožděním, které bylo způsobeno závadami na soupiskách. Časové zpoždění bylo díky obědní
přestávce dohnáno. Pak byl po oba dny časový plán dodržován.
Děkujeme vedoucím družstev – byli milí, nebyl žádný protest. Přihlášky (až na některé platby)
přišly včas. Hluk na sále se nám částečně dařilo eliminovat.
Děkujeme personálu restaurace za výborné služby, velmi chutné jídlo, přátelský a milý přístup.
Po prvním kole přijel Ing. Zdeněk Fiala, až z dalekých Jaroměřic nad Rokytnou, aby předal
pohár a poděkoval Josefu Šustrovi za práci, které věnoval tomuto turnaji. Na prvním turnaji
v roce 1963 ještě hrál, hned poté pomáhal. Dlouho zajišťoval vojenské stany, převzal předsedu
TJ i hospodaření. Stejné ocenění dostal Jaroslav Hájek při 50. ročníku turnaje, poté Ing. Jiří
Česenek (zemřel 2015) a Jiří Hájek. Dnes již většinou turnaj organizují a připravují mladí.
Děkujeme za podporu Mistrovství ČR:
 Šachový svaz České republiky,
 Pardubický kraj
 AVE kontakt Pardubice
 IM Richard Biolek,
 starosta Chrudimi – Ing. František Pilný
 radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel
 M&M reality holding – Ladislav Douda
 POHL – ocelové kontstrukce, s.r.o.
 Omega Plus Chrudim s.r.o. – Ing. Milan Kušta
 VS Chrudim – Ing. Roman Pešek
Budeme rádi za ohlasy k letošnímu festivalu i fotografie. Budeme je do této zprávy přidávat.
Právě začínáme s přípravou 59. šachových Zaječic 3. – 4. 6. 2023.

Ohlasy, fotky a videa
Ing. Martina Koutná: 58. Šachové Zaječice – sachyzajecice – album na Rajčeti (idnes.cz)
Šachy Vyškov: Šachové Zaječice 2022: Holky bodovaly, na dobrý výsledek to nestačilo... (netstranky.cz)
Lenka Voráčová, Vyškov: 58. Šachové Zaječice 1 – sachyzajecice – album na Rajčeti (idnes.cz)
Šachová škola STAMAT: 58. šachové Zaječice | Šachová škola STAMAT (sachystamat.cz)
Šachy Bohemians: Šachový oddíl TJ Bohemians Praha » Blog Archive » Úspěšné 58. Zaječice jsou za námi
(sachybohemians.cz)

IA Jan Sikora, Předseda KR ŠSČR:
děkuji Mirkovi za pěknou zprávu, která v mých očích jen podtrhuje, jak kvalitní práce na
turnaji byla odvedena.
Nebývá bohužel pravidlem dodržení alespoň rámcového časového harmonogramu, tady byl
dodržen ne na minuty, ale bez nadsázky na vteřiny. Ale to není to nejpodstatnější, kromě
bezchybné práce rozhodčích si zaslouží ještě větší ocenění celý organizační tým v čele s paní
ředitelkou turnaje, která v průběhu celého turnaje proaktivně řešila možné i nemožné ke
spokojenosti všech.
Připomínky ("negativa"):
Jen jediná připomínka. Je opravdu nutné na MČR starších žáků aplikovat výjimku z pravidel
FIDE a umožnit až 2 nepřípustné tahy? Děti jsou zvyklí už od všech turnajů do osmi let (Grand
Prix, KP, MČR atd.) na to, že druhý nepřípustný tah prohrává. Chápu, že na Frymíkovi ve
Frýdku-Místku mají čtyřletí a pětiletí předškoláci turnaj, kde prohrává až třetí "nemožňák", ale
pro MČR starších žáků je to dle mého soudu zbytečné a matoucí.

Dávám do kopie předsedu ŠSČR, kterého jsem se snažil zastoupit při zahájení turnaje a také
dávám do kopie Martina Šmajzra, který nedávno aktivně řešil s panem Herzogem velice
podobný problém SM, kdy na chessresults se zobrazovaly (tuším) pomocná kritéria jinak, než
tomu bylo ve Swiss Manageru. Tam bylo také vše v pořádku, ale na webu bylo sice pořadí
správně, ale hodnoty kritérií jiné. Tady při prvním pohledu vidím, že na chessresults se
zobrazují zřejmě pouze 2 body za vítězství družstva a 1 za remízu družstva. Ve SM jsou body
za výhru družstva 3 a vše vypadá OK.
Děkuji všem.
A za rok naše děti přivezu a už neprohrají poslední dvě kola skončí zaslouženě do desítky!
Chrudimský deník: https://chrudimsky.denik.cz/ctenar-reporter/historicke-foto-zacalo-to-podsirym-nebem-prichazi-58-sachove-zajecice-20220527.html
https://chrudimsky.denik.cz/ctenar-reporter/historicke-foto-zacalo-to-pod-sirym-nebemprichazi-58-sachove-zajecice-20220527.html
Šachy Vlašim: https://www.sachyvlasim.cz/?p=61069
Šachový klub Pravonín: https://sachypravonin.webnode.cz/news/mistrovstvi-ceske-republikydruzstev-starsich-zaku-chrudim-27-29-5-2022-sachove-zajecice/

Šachový klub Vsetín: http://www.sachy-vsetin.cz/879-zajecice-2022.html
Ústecký krajský šachový svaz: https://www.ukss.cz/index.php/mladez/souteze-druzstev/223mistrovstvi-ceske-republiky-druzstev-starsich-zaku-spartak-usti-ma-historicky-uspech
Šachový klub 64 Plzeň: https://www.sk64.cz/fotogalerie/nggallery/fotogalerie/2022-05-29zajecice
Panda Rychnov nad Kněžnou: http://www.panda-rk.cz/index.php/563-zajecice-2022-kazdyden-neni-posviceni
ŠK Líně (text Facebook – Petr Janoušek):
S PAPOUŠKEM V ZAJEČICÍCH
Také tým ŠK Líně se vydal na Mistrovství ČR družstev starších žáků – v pořadí 58. šachové
Zaječice se tentokrát konaly v Chrudimi. Těšili jsme se především na dobrodružnou cestu vlakem a vřelou společenskou atmosféru turnaje.
ŠK Líně provozuje svoji činnost výlučně na dobrovolnické, amatérské a nadšenecké platformě.
Neočekávali jsme tedy, že bychom mohli rovnocenně soupeřit s profesionálními šachovými
školami s úvazkovým personálem a nadkrajovou, případně i mezinárodní působností.
Ale zázraky jsou, je jen třeba být vzhůru – já tentokrát nespal a viděl jsem jich fůru!
Vítek Vilímek, Honza Váňa, Adéla Janoušková, Franta Škutil, Eliška Janoušková a Kuba Garay
předvedli přímo divy bojovnosti a občas i trochu šachového umění. Téměř celý turnaj se drželi
v první řadě stolů a v první desítce celkového pořadí, což vyvolávalo nelíčený údiv v řadách
kvalifikovaných diváků.
Naše vítězství byla často jen těsná - je ale třeba vysvětlit systém bodového hodnocení. Hrálo se
zápasovým systémem (3-1-0). Vzhledem k pořadí pomocných kritérií je vítězství 3,5 – 2,5 takřka stejně cenné jako výhra 6 – 0, takže je možné výsledku zápasu mírně napomoci správným
předběžným odhadem výsledků a včasnými nabídkami remíz na vhodných šachovnicích. V této
činnosti mi velmi pomohl Vítek, který takřka neomylně předpovídal výsledky svých spoluhráčů.
Nakonec jsme to dotáhli na 8. místo.
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci klubu.
Zvlášť vyzdvihuji výkon Vítka a Honzy. Ledacos jsem už jako hráč i divák shlédl, je asi dost
těžké mne nějak výrazně udivit. Ale Vítek a Honza to dokázali.
Uvidíme se v Zaječicích 2023! Líňské trenéry mládeže prosím o dodávku posil!

V Zaječicích, 21 .7. 2022

Ing. Martina Koutná

