Vážení šachoví přátelé,
zasíláme Vám květnový Newsletter pro členy Šachového svazu České republiky.
Mistrovství ČR v online bleskovém šachu
Historicky první mistrovství České republiky v online bleskovém šachu se odehrálo na
portále chess.com v sobotu 25. dubna 2020. Turnaj vyhrál velmistr Alexej Kislinsky, druhý
skončil GM David Navara a třetí IM Epaminondas Kourousis (všichni se ziskem 10,5 bodu
ze 13 kol). Nejlepší ženou byla WGM Olga Sikorová a nejlepším juniorem se stal IM Jan
Vykouk. Celkem se turnaje zúčastnilo 399 hráček a hráčů a dle informací serveru
chess.com nikdo z hráčů nepodváděl a celý turnaj proběhl dle fair-play. Celá akce byla živě
přenášena na webu ČT sport včetně komentáře GM Martina Petra. Spot o turnaji se
dvakrát objevil v pořadu Branky, body, vteřiny. Celé mistrovství tak mělo velký mediální
dopad.
Podrobnosti o MČR v online bleskovém šachu naleznete na webu ŠSČR.
David Navara (FormerProdigy) – Alexej Kislinsky (Alexchess1984), MČR v online
bleskovém šachu 2020, BNT

Bílý získá jasnou materiální výhodu po 18. Vxe7 Vxe7 19. Sxa8, dále přišlo 19...Dxa2 20.
Vf2 Sxc3 21. Jxc3 a černý se vzdal, po 21...Dxf2+ 22. Kxf2 Sxd1 23. Jxd1 má bílý velkou
materiální převahu.

Rozhodnutí o dohrání soutěží družstev
Na jednání VV ŠSČR dne 28. dubna bylo rozhodnuto o zakončení soutěží družstev
řízených ŠSČR následovně: Extraliga družstev ročníku 2019/2020 bude ukončena bez
dohrání a bez vyhlášení výsledků. 1. ligy budou dohrány 13. – 14. června 2020 a 2. ligy 27.
– 28. června 2020. Soutěže mládeže se dohrají 19. – 21. června 2020. Krajské soutěže
družstev jsou plně v kompetenci jednotlivých krajských šachových svazů. K dohrání všech
soutěží družstev je třeba souhlasné stanovisko zodpovědných orgánů. Bylo rozhodnuto
získat závazné stanovisko do 29. května, v případě neobdržení stanoviska či nemožnosti
sehrát utkání za standardních podmínek budou soutěže družstev ukončeny. Podrobné
informace naleznete na webu ŠSČR.
Rušení a odkládání turnajů kvůli pandemii koronaviru bohužel pokračuje
Situace v naší zemi se (doufejme) pomalu zlepšuje, bohužel řada turnajů a šachových akcí
musela být odložena či přímo zrušena. Informace o rušení a odkládání soutěží mládeže
naleznete zde, dále nebude možné pořádat MČR žen 2020 v původním termínu a tradiční
mezinárodní turnaj Teplice Open se bude konat až v červnu 2021. Aktualizované
informace přímo od pořadatelů ohledně konání šachových turnajů naleznete na webu
ŠSČR.
Pokračují šachové online akce
Šachy se v době koronavirové pandemie přesunuly na internet. Stále pokračují české
online turnaje z iniciativy FM Novotného, ve dnech 5. a 6. května se uskuteční přátelský
mládežnický zápas CZE – ISR a ve dnech 16. – 31. května 2020 se odehraje online
Mistrovství Evropy 2020. Dále jsou plánovány online šachové zápasy žen mezi
federacemi, zápasy jsou určeny pro dívky a ženy bez rozdílu věku a výkonnosti. Řada
možných online aktivit je shrnuta v článku na webu ŠSČR včetně tréninkových materiálů.
Informace a zajímavosti ŠSČR:
VV ŠSČR se sešel 28. dubna 2020 ke své 143. schůzi, komuniké naleznete zde
Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje 3 konkurzy na pořadatele Mistrovství Moravy a
Čech mládeže 2020, uzávěrka všech konkurzů je 31. 5. 2020
Komise mládeže ŠSČR zveřejnila materiály projektu KTCM pro rok 2020
Komise pro práci s talenty navrhla a VV ŠSČR schválil nové rozdělení individuálních
tréninků, které bude platit od 1. května 2020 do 30. dubna 2021
Bohužel dvě velice smutné zprávy přišly během dubna – ve věku nedožitých 76 let
náhle zemřel Josef Mahrla a šachový svět taktéž opustil Alois Růčka
Soutěžíte rádi? Zapojte se do historického šachového kvízu nebo do soutěže o
známou knihu
Zveme Vás v úterý 5. května 2020 na online seminář s tématem „Rodiče a talent“.
Seminář pořádá česká trenérská akademie ČOV
Sekretariát ŠSČR vytvořil novou sekci „Průvodce webem“ plnou instruktážních videí
ke snadné orientaci na webu ŠSČR
Upozorňujeme na 224. díl pořadu V šachu, který byl natáčen v originálních
podmínkách venkovního studia

Budeme rádi, když tento Newsletter pošlete svým přátelům nebo ho vyvěsíte na webové
stránky.

Ať se Vám daří na (online) šachovnici i mimo ni,
Šachový svaz České republiky

Sledujte nás na Facebooku, Twitteru, YouTubu nebo na našem webu www.chess.cz.
Tento email je obchodní sdělení.
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V případě dotazů nás prosím kontaktujte na kmk@chess.cz
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