
Zpráva předsedy KM ŠSOK 2020/2021 

 

Komise mládeţe pracovala v uplynulém období v tomto sloţení: Martin Malenovský 

(předseda), Richard Biolek st., Marek Růţička a Jiří Čala. 

 

Krajské soutěţe mládeţe byly v sezóně 2020/2021 výrazně ovlivněny koronavirovými 

omezeními.  

 

1) Soutěže jednotlivců 

Turnaje Grand Prix (rapid): Z pěti naplánovaných turnajů proběhl pouze první z nich, a to 

3. 10. 2020 v Jeseníku. Tento turnaj byl samostatně vyhodnocen, celkové pořadí Grand Prix 

bylo pro tuto sezónu zrušeno.  

KP jednotlivců v rapidu: Pořadatelství KP bylo v konkurzu přiděleno oddílu ŠK Velké 

Losiny. Turnaj proběhne 26. 6. 2021. 

KP jednotlivců ve vážném tempu: Pořadatelství bylo v konkurzu přiděleno oddílu A64 

Grygov. Místo tradičního velikonočního termínu by turnaj měl proběhnout v náhradním 

termínu (podzim 2021).  

Mistrovství Moravy a Slezska: Turnaj neproběhl. 

MČR mládeže do 16 let: Proběhne v termínu 22.–29. 6. 2021 v Koutech nad Desnou. 

 

 

2) Soutěže družstev   

Extraliga mládeže (skupina Východ): V této soutěţi náš kraj reprezentoval nováček SK 

Prostějov. Ze soutěţe byla do této chvíle odehrána pouze 4 kola. Soutěţ by se měla dohrávat. 

První liga mládeže: V této soutěţi nás v ročníku 2020/2021 reprezentovaly oddíly A64 

Grygov a ŠK Jeseník. Ze soutěţe byla do této chvíle odehrána pouze první tři kola. Soutěţ se 

dohrávat nebude. 

KP družstev mladších žáků: Pořadatelství KP bylo v konkurzu přiděleno oddílu A64 

Grygov. Tento turnaj se ale neuskutečnil. KM ŠSOK vyuţila moţnosti nominovat svého 

zástupce na MČR (a to na základě výsledku KP z minulé sezóny). Ţádný z oslovených týmů 

ale v této nejisté době neprojevil o účast na MČR zájem. 



KP družstev starších žáků: Pořadatelství KP bylo v konkurzu přiděleno oddílu Tatran 

Litovel. Postupová soutěţ (dorostenecká liga) se nedohrává, proto KP neproběhl (jako 

náhrada za turnaj by mohl proběhnout na podzim 2021 otevřený turnaj).  

Přebory škol: V této sezóně přebory škol neproběhly na ţádné úrovni (okresní, krajské ani 

republikové). 

 

 

3) Projekt Šachy do škol 

Oficiálně se v tomto školním roce zapojilo do projektu 5 škol našeho kraje. Reálné moţnosti 

práce v krouţcích byly ale ve školách značně omezené.  

 

 

4) Činnost Krajského tréninkového centra 

 14. 2., 20.–21. 3. a 24.–25. 4. proběhly on-line tréninky za účasti v průměru 10–12 dětí. 

 11.–13. 6. by ve Lhotě u Drahanovic mělo proběhnout soustředění naţivo. Předpokládaná 

účast cca 14 dětí. 

 Od 10. 7. proběhne tábor v Domašově – zatím přihlášeno 15 dětí z našeho kraje. 

 

 

5) Podpora oddílů pracujících s mládeží 

ŠSOK podporuje oddíly pracující s mládeţí na základě účasti registrovaných hráčů na 

vybraných turnajích (viz Tabulka úspěšnosti). Nejlépe si v tomto ohledu vedly oddíly A64 

Grygov, ŠK Jeseník a SK Prostějov. 

Devět oddílu našeho kraje dosáhlo také na dotaci ŠSČR v rámci Projektu podpory šachových 

krouţků a oddílů (A64 Grygov, SK Prostějov, ŠK Jeseník, ŠK Mohelnice, ŠK Vinary, ŠK 

Zábřeh, ŠK ZŠ Horka nad Moravou, ŠK ZŠ Hrabišín, Tatran Litovel).  

 

ŠSOK na základě Plánu podpory talentované mládeţe usiluje o podporu hraní váţných partií 

naší mládeţí. Obdobně jako v minulém kalendářním roce vznikla dvoustupňová Krajská 

listina talentů pro rok 2021. Vzhledem k výrazným omezením soutěţí v minulém roce 

rozhodla KM ŠSOK, ţe na Krajskou listinu talentů pro tento rok budou zařazeni stejní hráči 

jako v roce předchozím (vyřazeni jsou pouze hráči přesahující maximální věkovou hranici a 

hráči, kteří jiţ nejsou registrováni v ŠSOK). 

 

V Olomouci 23. 5. 2021       Martin Malenovský 


