
Na druhém pólu jsou obě družstva naší Slavie. 
Zejména pro náš „B“ tým, který je složen výhradně 
z žáků ZŠ Aloisina výšina pod vedením trenéra 
Jaromíra Čiháka, se jednalo  pro všechny o jejich 
první partie se zápisem. Oba naše celky nastoupily 
ke třem zápasům proti favoritům a oba prohrály 
bez zisku bodu. Jejich příležitost k bodování určitě 
nastane v dalších zápasech.

O tomto víkendu začal v České Lípě další ročník KP 
žákovských družstev. Jelikož je do soutěže přihlášeno 
9 družstev, je soutěž rozložena na tři víkendy po třech 
kolech. Po dvou družstvech má v soutěži Novoborská 
akademie, Libštát a Slavia Liberec. Po jednom Desko 
Liberec, Bižuterie Jablonec a Jiskra Tanvald.

Krajský přebor žákovských družstev 
1. - 3.kolo v České Lípě

Nejbližší turnaje a akce: 

5.3. Turnov - Zimní šachový turnaj
12.3. Velikonoční šachový turnaj v rapid šachu pro 
mládež. Česká Lípa. 
24.3. – 27.3. Velikonoční Open v Novém Boru
- turnaj pro děti a mládež, 1998 a mladší 
v praktickém šachu
26.3. Velikonoční rapid na ZŠ v Hejnicích

První tři kola mládežníci odehráli v České Lípě a další 
dvě trojkola budou odehrány na Desku Liberec.

Favoritem soutěže jsou mládežníci z Nového Boru, 
následováni Deskem Liberec a Libštátem.

Buletin Šachového kroužku při
Základní škole  Aloisina výšina v Libereci 

za podpory TJ Slavia Liberec

vedoucí kroužku: Jaromír Čihák
email: j.cihak22@gmail.com

tréningové hodiny: úterý od 14 do 14,45

webové stránky šachového kroužku:
http://www.zs-aloisinavysina.cz/?D=254

fotogalerie: 
http://zsaloisinavysina.rajce.idnes.cz/Sachy_-_podzim_2015#
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Trenér po prvním trojkole uvedl:

Kluci z naší školy si poprvé zahráli jako jeden 
tým v turnaji družstev organizovaném pouze pro 
registrované šachisty. Oproti rapidu jsme si jeli do 
České Lípy zvykat na delší a hlubší promýšlení tahů 
pod diktátem hodin  a procvičovat si zapisování tahů 
do partiáře.

Krajský přebor žákovských družstev 
1. - 3.kolo v České Lípě

Turnaj se klukům líbil i když nevyhráli a těší se na 
další. Už jsem dostal SMS od rodičů, byli také 
spokojeni.
     Jaromír Čihák

Fotogalerie:
http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/KPD_druzstev_mladez_1-
3k._Ceska_Lipa/

Pořadí na šachovnicích:

1. Vladimír Cichý, 2. Marek Niesig, 3. David Muller, 
4. David Stupka, 5. Petr Dědic
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