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Šachová olympiáda 2018
Šachová olympiáda 2018 se konala v gruzínském Batumi a jednalo se o jednu z nejdůležitějších
šachových akcí tohoto roku. Čeští muži (ve složení Navara, Láznička, Hráček, Štoček a Michalík byli
nasazeni jako č. 15) sehráli turnaj na předních stolech, v 5. kole porazili pozdější vítěze z Číny a v 6.
kole si zahráli na první šachovnici s Ázerbájdžánem. Vydřená výhra v 10. kole se Španělskem (GM
Hráček vyhrál po 106 tazích) a remíza se silnou Ukrajinou v posledním kole zajistili českému týmu
celkové 12. místo.
Krásnou partii sehrál Jiří Štoček v zápase s Čínou, kdy
dokázal porazit silného velmistra Wei Yi. V pozici na
diagramu přišlo 30…Sxa2+ 31. Kc1 Jxe1+ 32. Kd2 Jf3+ a
čínská hvězda se musela vzdát.
České ženy (Olšarová, Worek, Petrová, Novosadová a
Sikorová) byly nasazeny jako č. 26 a odehrály těžký
turnaj. V 10. kole remizovaly v bojovném zápase se
čtvrtou nasazenou Gruzií 1 a v posledním kole je čekala
neméně silná Gruzie 2, se kterou těsně prohrály.
Ženský tým skončil 21. a obě naše družstva tak skončila
lépe, než byla nasazena.
Živé komentování zajišťoval YouTube kanál Robert a Petr šachy, pravidelné zpravodajství z Batumi
bylo na webových stránkách ŠSČR, Facebooku, YouTube a Twitteru a taktéž na webu České televize.

České ženy měly v 10. kole důvod k úsměvu

Tadeáš Kriebel se stal mistrem světa
Tadeáš Kriebel se stal v Brazílii akademickým mistrem světa! Ziskem 6,5 bodu z 9 možných se dostal
před hlavní favority turnaje a zaznamenal tak nejlepší výsledek své dosavadní kariéry. Karolína
Olšarová obsadila v ženském turnaji 8. místo.
Článek o akademickém MS

MČR družstev v bleskovém a rapid šachu
MČR družstev v bleskovém a rapid šachu se letos odehrálo 15. – 16. září v Teplicích. Cenný mistrovský
„double“ si odvezla Moravská Slavia Brno A (GM Polák, FM Kočiščák, FM Vojta a GM Blatný), která
vyhrála sobotní bleskovky i nedělní rapid.

Konkurzy a informace ŠSČR:










128. schůze VV ŠSČR proběhla 11. září a její závěry včetně příloh je možné najít v komuniké
na webu ŠSČR
Pro oddíly byl připraven manuál k projektu „Podpora šachových kroužků 2017/2018“
ŠSČR vyhlašuje konkurz na reprezentačního trenéra mládeže ŠSČR, uzávěrka přihlášek je 31.
října 2018
STK ŠSČR vypisuje konkurz na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy 2018/2019, uzávěrka
přihlášek je 27. 10. 2018
STK ŠSČR vypisuje konkurz na pořadatele MČR seniorů pro rok 2019, uzávěrka přihlášek je 27.
10. 2018
Komise mládeže ŠSČR zveřejnila propozice MČR juniorek a Polofinále MČR juniorů, přihlášky
zasílejte do 20. 10. 2018
Komise mládeže zveřejnila obecné propozice přeboru škol 2018/2019
Olympiáda družstev do 16 let se koná v Turecku od 24. 11. do 3. 12. 2018. Zájemci o účast
mohou najít bližší informace na webu ŠSČR
ŠSČR vyhlásil videosoutěž při příležitosti šachové olympiády 2018, videa je možné zasílat na
kmk@chess.cz do 31. října 2018

A na závěr pro Vás máme stručný kalendář blížících se šachových událostí:
11. – 19. 10. 2018
12. – 16. 10. 2018
13. 10. 2018
14. 10. 2018
19. 10. – 1. 11. 2018
20. 10. 2018
21. 10. 2018
26. – 29. 10. 2018
27. 10. – 1. 11. 2018
27. 10. – 3. 11. 2018

Evropský pohár klubů v šachu – Chalkidiki, Řecko
Šachový vlak 2018 – ČR a Polsko
7. ročník Memoriálu generála Jaroslava Hradila - Praha
2. ligy – 1. kolo
Mistrovství světa do 14, 16 a 18 let – Chalkidiki, Řecko
O pohárek BVK - Brno
1. ligy – 1. kolo
Pohár Penzionu Protěž – Jánské Lázně
Mistrovství Moravy a Slezska do 16 let – Kouty nad Desnou
Mistrovství Čech mládeže do 16 let – Harrachov

