Šachový turnaj – regionální přebor školních družstev v šachu

Na regionálním přeboru školních družstev v šachu, který se letos opět konal v Příbrami,
jsme získali jedno první a dvě druhá místa. Do krajského kola postoupila dvě družstva,
každé do jiné kategorie. V Neratovicích nás 7. prosince čeká konkurence z celého kraje,
takže my se budeme těšit a pilně trénovat a vy nám držte palce.
Už dlouho se děti těšily na regionální kolo Přeboru škol okresů Beroun, Příbram a PrahaZápad. Po zkušenostech z minulých let jsme doufali, že si ostudu neuděláme a podaří se nám
vybojovat postup na krajské kolo. Děti vyzvídaly, na které šachovnici budou hrát, přemýšlely,
jací je čekají soupeři. Proto jsme 24. listopadu se zvoněním vyrazili směr Příbram plni
očekávání. Postavili jsme dvě družstva mladších žáků a jedno starších žáků, které nastoupilo
ve složení: František Havelka z 9. třídy, Matěj Šinágl a Matěj Smrčina z 8. třídy a doplnila je
Terezka Vinšová z 5.A, která velmi příjemně překvapila ziskem 3 bodů ze čtyř partií a stala se
nejúspěšnějším členem družstva. Kluci odvedli slušný standard a družstvo postoupilo do
krajského kola z druhého místa.
Konečné výsledky najdete na:
http://www.chess-results.com/tnr316266.aspx?lan=5&art=1&wi=821
V mladších žácích jsme do A týmu postavili zkušené borce: Patrika Šteňa a Filipa Rankina z
3. třídy, Olivera Beauforta z 5.A a Matyáše Chlebovského ze 4.B. Kluci předvedli úžasný
výkon a z 20 možných bodů uhráli 18 a suverénně vyhráli a těší se na krajské kolo do
Neratovic.
Nyní bych rád vyzdvihl B tým, který překvapivě, ale zaslouženě, skončil na druhém místě.
Honza Jež ze 4.B, Terezka Černá z 5.A, Teodor Beaufort a Matěj Jež z 2.A uhráli 12 bodů a o
postup do krajského kola je připravilo ustanovení o zákazu startu dvou týmů z jedné školy.
Proto se z postupu radovalo družstvo Sedlčan, jež skončilo na třetím místě. Ale pokud děti
budou pokračovat v tréninku se stejnou pílí, tak zajisté v následujících letech si krajské finále
zahrají. Celkové výsledky najdete na:
http://chess-results.com/tnr316258.aspx?lan=5&art=0&wi=821 .
Naše výprava byla největší a také nejúspěšnější. Všem dětem patří velká gratulace k
předvedeným výkonům a poděkování za vzornou reprezentaci školy. Na závěr bych rád
poděkoval panu Vinšovi a Šináglovi, kteří nám vypomohli s dopravou dětí a vedením
družstev.

