Přebor Základní školy Zachar, Albertova 4062 v rapid šachu
18. června 2018 se na Základní škole Zachar v Kroměříži, konal Přebor školy v rapid šachu.
Turnaje se zúčastnilo 18 chlapců a 3 děvčata. Děvčata i chlapci hráli společně, hodnoceni pak byli
zvlášť chlapci a zvlášť děvčata. Hrálo se švýcarským systémem na 5 kol, tempem 2 x 10 minut.
Rozhodčím turnaje byl Mgr. Jan Štefek, vedoucí šachového kroužku na SVČ Šipka v Kroměříži. Turnaj
po stránce organizační připravila paní ředitelka školy, Mgr. Petra Fečková. Všichni chlapci a děvčata
byli po celý turnaj velmi ukáznění, turnaj zvládli skvěle, i když to pro mnohé z nich byl opravdu
1. šachový turnaj. Po velmi urputných soubojích za šachovnicemi, bylo pořadí v jednotlivých
kategoriích následující:
Vítězem turnaje se stal Richard Kováč z 3. A třídy, který vyhrál všech 5 partií a zaslouženě bral
zlatou medaili a diplom za 1. místo. Na 2. místě se umístil Bruno Svoboda, žák 6. A třídy, který uhrál
4 body a získal tak stříbrnou medaili a diplom za 2. místo. Na bronzovém stupínku skončil Libor
Plachý, žák 5. A třídy (4 body). Velmi pěkný výkon předvedl ještě na 4. místě Adam Blažek ze 4. A třídy
(4 body), kterého na 4. místo poslalo jen horší pomocné hodnocení.
Mezi děvčata byla „zlatá“ Karolína Karafiátová ze 4. A třídy (3 body), která ovládla kategorii
dívek a získala zlatou medaili a diplom. Na 2. místě se umístila a stříbrnou medaili a diplom brala
Natálie Ležáková ze 4. B třídy (2 body) a konečně na bronzovém stupínku skončila Laura Drobiszová,
žákyně 1. A třídy, která si také z turnaje odnesla medaili a diplom, (1 bod).
Poděkování patří všem účastníkům turnaje, ředitelce školy paní Mgr. Petře Fečkové, za
propagaci šachové hry a přípravu turnaje. Věříme tomu, že se i v příštím roce někteří z Vás Přeboru
školy v rapid šachu zúčastní.

Účastníci šachového turnaje

nejlepší děvčata, zleva bronzová Laura Drobiszová, uprostřed zlatá Karolína Karafiátová
a vpravo stříbrná Natálie Ležáková

nejlepší chlapci, zleva bronzový Libor Plachý, uprostřed zlatý Richard Kováč
a vpravo stříbrný Bruno Svoboda

Rozhodčí turnaje
Mgr. Jan Štefek

