
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. 
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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 

http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/21/tUfgG_2uLyQEyT1221M-QQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovc291dGV6LWt2ZXRlbi1zb3V0ZXotby1rbmlodS1tZXRvZHktc2FjaG92ZS12eXVreS12eWhlcmNpLWR1Ym5vdmUtc291dGV6ZS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/20/kGWxjy6_DUgq8FMYai7j_Q/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovaGlzdG9yaWNreS1zYWNob3Z5LWt2aXotMS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/19/jgbt-PImP0ZGYcZ_CHXJoA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovemVtcmVsLWluZy1hbG9pcy1ydWNrYS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/18/tmXowW9L9b64ozmwBArtwg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovemVtcmVsLWluZy1qb3NlZi1tYWhybGEv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/17/9gXeqF6veLjpnWngPMKqIg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovaW5kaXZpZHVhbG5pLXRyZW5pbmt5LTIwMjAtMjAyMS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/16/CWC--Mh9ARR3NFVOWq2zIQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovcHJvamVrdC1rcmFqc2t5Y2gtdHJlbmlua292eWNoLWNlbnRlci1tbGFkZXplLTIwMjAv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/15/Jtuk7utql6ATuSN-Yi65nw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ova29ua3VyenktbmEtcG9yYWRhdGVsZS1taXN0cm92c3R2aS1tb3JhdnktYS1jZWNoLW1sYWRlemUv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/15/Jtuk7utql6ATuSN-Yi65nw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ova29ua3VyenktbmEtcG9yYWRhdGVsZS1taXN0cm92c3R2aS1tb3JhdnktYS1jZWNoLW1sYWRlemUv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/14/61Xszf9-9DzEyDTBsyhEWw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ova29tdW5pa2UtemUtMTQzLXNjaHV6ZS12di1zc2NyLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/13/nMWm928cXnNYdqmTthPUgA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdHJlbmlua292ZS1tYXRlcmlhbHktbmEteW91dHViZS1zc2NyLWEtZGFsc2ljaC13ZWJlY2gv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/13/nMWm928cXnNYdqmTthPUgA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdHJlbmlua292ZS1tYXRlcmlhbHktbmEteW91dHViZS1zc2NyLWEtZGFsc2ljaC13ZWJlY2gv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/12/06aeVQ-TJuauquM8Br69GQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovb25saW5lLXR1cm5hamUtdmlkZWEtc3RyZWFteS1zYWNob3Z5LXN2ZXQtc2UtYmF2aS1uYS1pbnRlcm5ldHUv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/11/pBKugeGQMWXzM0olqKEuRw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovb25saW5lLXNhY2hvdmUtemFwYXN5LXplbi1tZXppLWZlZGVyYWNlbWkv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/10/5HV35872nhG1bJoGWtrfWQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovb25saW5lLW1pc3Ryb3ZzdHZpLWV2cm9weS0yMDIwLWtvbWlzZS1wcm8tcHJhY2ktcy10YWxlbnR5LXBvZHBvcmktdWNhc3QtYXotMjQwLW1sYWR5Y2gtaHJhY3Uv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/9/-KBantYYQfJI6pKmhfjQJw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovcHJhdGVsc2t5LW1sYWRlem5pY2t5LXphcGFzLWN6ZS1pc3Iv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/8/S5_LJ0R5erAEX39dcwirSA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbmVkZWxuaS1jZXNreS10dXJuYWotbmEtbGljaGVzcy1vcmcv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/7/O0fS3dV5s44Ed0sP-PQkPg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovamUta29uYW5pLXZhc2Voby1vYmxpYmVuZWhvLXR1cm5hamUtb2hyb3plbm8taW5mb3JtYWNlLXByaW1vLW9kLXBvcmFkYXRlbHUtemRlLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/6/ygwEhj88xLOiSlhm1DhyyQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdGVwbGljZS1vcGVuLWF6LXYtcHJpc3RpbS1yb2NlLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/6/ygwEhj88xLOiSlhm1DhyyQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdGVwbGljZS1vcGVuLWF6LXYtcHJpc3RpbS1yb2NlLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/5/1iTpSafO3VI37J5C5UheRA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbWNyLXplbi0yMDIwLW9kbG96ZW5vLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/4/lsq9K-fNCj7F82hY3tgvDA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovYWt0dWFsbmktaW5mb3JtYWNlLWstc291dGV6aW0tbWxhZGV6ZS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMQAAHMOaMwAAchRQqgAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBesGrfwYeGlI8DTQeWosMDIBnX6gAMobc/3/vR8gHI2XY4O7bBktbyzwlQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovc291dGV6ZS1kcnV6c3Rldi1ha3R1YWxpemFjZS8


 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 
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