
Závěrečná zpráva z Přeboru škol - okresní kolo SEMILY 2018 

V návaznosti na propozice uspořádal ŠK ZKUDA Turnov (za podpory nového turnovského klubu ŠK 

Achát) Okresní kolo základních a středních škol v šachu družstev. V dostatečném předstihu byly 

informovány všechny základní a střední školy v semilského okresu.  

Termín konání: 27. 11. 2018  

Místo konání: Turnov, velký sál SUPŠ Skálova ulice 

Ředitel turnaje: Ing. Zdenek Maršálek 

Hlavní rozhodčí: Tomáš Ďúran  

Do turnaje se zaregistrovalo 5 školních týmů v 1.kategorii - 1.-5.třída a 4 družstva v 2.kategorii - 6.-

9.třída. Do kategorie středních škol se nepřihlásilo žádné družstvo. 

Turnaj byl zahájen v 9:30 a ukončen vyhlášením v 14:30. Vzhledem k naplánovanému časovému 

rozvrhu (doprovody ze škol, odchody, uvolňování apod.) a počtu účastníků byl zvolen optimální 

systém hry, kdy v 1.kategorii sehrálo 5 tymů dva zápasy „ každý s každým a v 2.kategorii dokonce 3 

zápasy „každý s každým“.   

Pro zúčastněné žáky, studenty i jejich doprovod bylo připraveno drobné občerstvení (káva, čaj, 

limonády, koláče apod.), které zajistil pořádající klub.  

Závěr: 

V návaznosti na propozice byly odměněny všechny týmy drobnými věcným cenami. První tři týmy 

v každé kategorii obdržely poháry a zároveň byla vyhlášena družstva, která postoupila do Krajského 

kola přeboru škol. 

1.kategorie - 1.-5.třída – celkové výsledky  

 

1.kategorie - 1.-5.třída - postupující do Krajského kola  

 



 

1.kategorie - 1.-5.třída – podrobné výsledky jednotlivců  

 

2.kategorie - 6.-9.třída – celkové výsledky  

 



2.kategorie - 6.-9.třída - postupující do Krajského kola  

 

2.kategorie - 6.-9.třída - podrobné výsledky jednotlivců 

 

Na základě dosažených výsledků v okresních kolech KM schválila postupující družstva do Krajského 

kola PŠ, které se bude konat 20. 02. 2019 v Liberci. 

Zprávu zpracoval: Tomáš Ďúran a Zdenek Maršálek 



Fotodokumentace: 
Velký sál SUPŠ Skálova ulice

 

Ceny pro všechny účastníky

 

1.kategorie - 1.-5.třída – 1.místo ZŠ Žižkova Turnov "B" 

 



1.kategorie - 1.-5.třída – 2.místo ZŠ Žižkova Turnov "A" 

 

1.kategorie - 1.-5.třída – 3.místo ZŠ Libštát 

 

1.kategorie - 1.-5.třída – 4.místo ZŠ 28.října Turnov 

 



1.kategorie - 1.-5.třída – 5.místo ZŠ Skálova Turnov

 

2.kategorie - 6.-9.třída – 1.místo Gymnázium Turnov 

 

2.kategorie - 6.-9.třída – 2.místo ZŠ Skálova Turnov 

 

 



2.kategorie - 6.-9.třída – 3.místo Gymnázium Semily 

 

 

2.kategorie - 6.-9.třída – 4.místo ZŠ Školní Železný Brod 

 


