
Okresní kolo přeboru škol v Teplicích pro sezónu 2021/2022 
 

Okresní kolo přeboru škol okresu Teplice proběhlo ve středu 8.12.2021. 
Přípravu i vlastní průběh silně ovlivnila současná pandemická situace. S cílem minima-

lizovat množství kontaktů mezi dětmi bylo původně plánováno sehrát ve středu 8.12. turnaj 
základních škol a ve čtvrtek 9.12. turnaj středních škol, obojí v klubovně ŠK Teplice, spolek, 
Masarykova 29. I přes prodloužený termín pro přihlášky se do turnaje 1.stupně základních 
škol přihlásilo pouze jedno družstvo, a to ZŠ U Nových Lázní, Teplice. Obdobně do turnaje 
středních škol se tako přihlásilo pouze jedno družstvo, a to Gymnázia v Teplicích. Obě tato 
družstva tedy bez boje postupují do kola krajského. 

Družstvo mladších si tak mimo soutěž zahrálo společný turnaj s družstvy škol 
2.stupně.  Zde si o postup a medaile zahrálo 22 školáků v 5 družstvech (+ družstvo mladších), 
turnaj byl hrán jako soutěž jednotlivců švýcarským systémem na 7 kol tempem 2x 15 minut 
na partii s přidáváním 3 s za tah, následně se výsledky sečetly.  
  
Výsledky turnaje jsou v přiloženém souboru a byly i průběžně nahrávány na chess-results. 
 
Sečtením výsledků vzniká pořadí: 

 
ZŠ 1: 
1. ZŠ U Nových Lázní 1      12,5 bodu 
 (Maule 5 – Houfek 3,5 – Větrovec 2 – Al Ahmadie 2) 
 
Do krajského kola postupuje tento jediný přihlášený tým. 

 
ZŠ 2: 
1. Gymnázium Teplice      17,5 bodu,  BH 79,5 
 (Slívová 7 – Beneš 4,5 – Kolenatá 3 – Zaoral 3) 
2. ZŠ Košťany           17,5 bodu,  BH 68 
 (Mataše 5,5 – Filip 5 – Macháček 3,5 – Zíval 3,5) 
3. ZŠ U Nových Lázní A     15 bodů 
 (Červený 4 – Pospíšil 4 – Magna 3,5 – Kraft 3,5) 
4. ZŠ Metelkovo náměstí Teplice     11 bodů 
 (Bartoš Vojtěch 5 – Bartoš Antonín 4 – Mácha 2) 
5. ZŠ U Nových Lázní B      10 bodů 
 (Veselý 3,5 – Řeřicha 2,5 – Řebíček 2,5 – Hadraba 1,5) 
 
Do krajského kola postupují první dvě družstva.  

 
SŠ: 
1. Gymnázium Teplice        
Do krajského kola postupuje tento jediný přihlášený tým. Soutěž středních škol se tedy ne-
hrála. 

 
  
Krajské kolo se koná 1.2. nebo 2.2.2022 v Chlumci, propozice ještě nejsou, ale termín jsem 
avizoval.  



Kontakty na školy:  

ZŠ U Nových lázní: učitel Martin Votava - managarm@seznam.cz ,    

 na školu v kopii sekretariat@zslazne.cz  

Gymnázium Teplice – Mgr. Otakar Reich – reich@gymtce.cz.  

ZŠ Košťany: Mgr. Pavol Kufel - pavol.kufel@seznam.cz       
 nebo na školu pavol.kufel@zskostany.cz 
  
 
Zpracoval organizátor okresního kola 
Ing. Vladimír Hadraba 
tel. 603244008 
e-mail: v.hadraba@volny.cz, nebo vladimir.hadraba@seznam.cz   
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