
Vyhodnocení seriálu šachových turnajů mládeže v rapid šachu 2017-2018

Turnaje mládeže se uskutečnily podle vydaného rozpisu. V průběhu realizace seriálu byla 
provedena pouze jedna změna a plánovaný turnaj v DDM Libertin byl nahrazen tradičním turnajem 
v Kunraticích dne 17.3. 2018.

Cíle seriálu se nám podařilo naplnit. Seriál tvoří páteř dětských turnajů, které jsou dlouhodobě 
plánovány v celém kraji a umožňují průběžné měření sil dětí, které pravidelně trénují. Vzhledem k 
rozloze kraje a časovým možnostem, se děti ve velké míře zúčastnily pouze vybraných turnajů a 
nesplnily ve většině požadavek 4 odehraných turnajů. Velkým kladem byla účast dětí ze 
Středočeského kraje, kteří svou kvalitou výrazně zvýšily sportovní úroveň turnajů.

Zvolený hrací systém podle výkonnostní úrovně, zejména 1.liga a 2.liga, by měl přispívat k 
výkonnostnímu růstu hráčů. 4. a 3. liga by měla reagovat na požadavek zvyšování motivace hráčů, 
kteří hrají se sobě rovnými a zvyšuje se objektivita turnaje. Z výsledků seriálu se jeví, že systém má
více kladů než záporů a měl by být zachován i do dalšího období.

Pořádání turnajů Městské ligy jako součástí turnaje VC šetří významně čas pořadatelům a trenérům 
nejmenších dětí a plně se osvědčilo.

Výsledky

Vedoucí soutěže se rozhodl, udělit vítězi kategorie 1. ligy a 2. ligy pohár pro vítěze. Důvodem je 
skutečnost, že celkový počet 4 započitatelných splnilo minimum účastníků a proto výsledky na 
dalších místech nemají dostatečnou vypovídací hodnotu.

1. liga

Poř. Jméno Body

1. Václav Finěk 10

2. Tomáš Sichrovský 20

3. Jan Macháček 24

2. liga

Poř. Jméno Body

1. Josef Buchta 14

2. Tomáš Halama 34

Vedoucí soutěže děkuje zejména všem pořadatelům turnajů za jejich přípravu a zdařilý průběh. Bylo
by jistě žádoucí, aby se do pořádání dětských turnajů zapojilo více oddílů kraje. Obtíž spočívá v 
tom, abychom byli schopni sestavit optimální termínový kalendář, který zohlední zejména časové a 
tréninkové požadavky oddílů.



Dalším zajímavým námětem by bylo pořádání společných turnajů se Středočeským krajem a 
Jičínem.
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