STK ŠSZK – Zpráva pro krajskou konferenci 2021
STK ŠSZK, která pracovala ve složení Hrtáň Vladislav, Růčka Pavel, Malinovský
Karel, Bednařík Josef, Sviták Josef a Trčálek David, má za sebou nejsložitější období
v historii. Celý rok 2020, jak sezona 2019/20, tak sezona 2020/21, byl ovlivněna
epidemiologickou situací kolem Covidu-19.
Soutěže družstev
V soutěžích družstev v sezoně 2019/20 ovlivnil Covid závěr soutěží. Ty byly vzhledem
k vývoji epidemie, zejména v regionu Uherské Hradiště, ŠSZK ukončeny společným
rozhodnutím s VV ŠSZK po 9. kole. Vítězem Krajského přeboru se stal celek ŠO
Kunovice. V Krajských soutěžích zvítězil: ve skupině Východ celek Hošťálkové B a
ve skupině Západ celek ŠO Kunovice B. V Regionálních přeborech zvítězila družstva:
Region Uherské Hradiště ŠK Dolní Němčí B, Region Kroměříž: ŠO Zborovice B,
Region Vsetín Sokol Ústí a Region Zlín ŠK Brumov-Bylnice B. V Regionálních
soutěžích zvítězila družstva: Region Uherské Hradiště ŠK Staré Město H, Region
Kroměříž Sokol Postoupky C, Region Vsetín Valašská Bystřice D,
Pro sezonu 2020/21 nebylo lehké sestavit přes letní přestávku soutěže, ať už do počtu
účastníků, tak do dojezdové vzdálenosti. Některé družstva se vzdala práva účasti ve
vyšší soutěži, a tak byla STK nucena doplnit soutěže z řad náhradníků.
Bohužel vzhledem k vývoji epidemiologické situace se odehrálo maximálně první kolo
a po několikátém odkládání kol z důvodu pandemie Covid 19 byly nakonec soutěže
anulovány. V souladu s rozhodnutím STK ŠSČR rozhodla krajská STK, že práva
přihlásit svá družstva do soutěžního ročníku 2021/2022 mají oddíly tak, jak je měly
na základě výsledků soutěžního ročníku družstev 2019/2020. Oprávněným účastníkům,
kteří již uhradili startovné v soutěžním ročníku 2020/21, se toto startovné započítá a
startují v soutěži bez povinnosti uhradit nový poplatek. Případné doplatky a nedoplatky
pramenící z přihlášení se do jiné soutěže než pro ročník 2020/21 budou řešeny
individuálně.

Soutěže jednotlivců
V červenci při Přeboru Vsetína se konal Krajský přebor jednotlivců v praktickém šachu.
Vítězem se stal Alexandr Skalský z ŠK Staré Město. Dále při srpnovém Memoriálu
Jana Kováře v rapid šachu, který pořádal oddíl Šachy Hošťálková, se stal krajským
přeborníkem Martin Hollan ze Slavie Kroměříž a mezi ženami Kateřina Zpěváková ze
ŠK Dolní Němčí. Juniorským přeborníkem byl Dominik Večeřa ze Sokola Postoupky.

