
 Krajský šachový zväz Trnava – športovo-technická komisia

 4.liga skupina A21, ročník 2017/2018

Komentár riaditeľa súťaže 
 

Konečná tabuľka 4.ligy A21 2017/2018: 
 

Por. Družstvo Z V R P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skóre Body 

1 ŠK Skalica B 11 8 2 1 * 3½ 3½ 3 3 2 4 3½ 5 2½ 2½ 5 37½ 26 

2 ZŠK Vrbové B 11 7 3 1 1½ * 2½ 2½ 3 4½ 3 4½ 2½ 3½ 3½ 4½ 35½ 24 

3 CVČ Brezová pod Bradlom 11 5 4 2 1½ 2½ * 2 2½ 3½ 3½ 2½ 3½ 2½ 3 4½ 31½ 19 

4 ŠK Kúpele Piešťany B 11 5 3 3 2 2½ 3 * 2½ 3½ 2 4 3 ½ 2½ 4½ 30 18 

5 Šachový klub Holíč B 11 4 4 3 2 2 2½ 2½ * 1½ 5 2½ 4 3 2½ 3½ 31 16 

6 ŠK Nafta Gbely C 11 5 1 5 3 ½ 1½ 1½ 3½ * 1½ 2 4½ 3 2½ 3½ 27 16 

7 CVČ Senica B 11 5 0 6 1 2 1½ 3 0 3½ * 2 1½ 5 3½ 3 26 15 

8 ŠK Štefanov 11 4 3 4 1½ ½ 2½ 1 2½ 3 3 * 1 3 3 2½ 23½ 15 

9 ŠK Komplet Modranka jun. 11 4 1 6 0 2½ 1½ 2 1 ½ 3½ 4 * 2 3 3 23 13 

10 ŠK OÚ Špačince 11 2 3 6 2½ 1½ 2½ 4½ 2 2 0 2 3 * 2½ 1½ 24 9 

11 ŠK Kamenár Chtelnica 11 1 5 5 2½ 1½ 2 2½ 2½ 2½ 1½ 2 2 2½ * 3½ 25 8 

12 ŠO Kopčany 11 1 1 9 0 ½ ½ ½ 1½ 1½ 2 2½ 2 3½ 1½ * 16 4 

 
Súťažný ročník 2017/2018 je za nami a prichádza čas hodnotenia a bilancovania. 4.liga A21 opäť 

priniesla možnosť šachového vyžitia pre skúsenejších hráčov ale aj pre mladé talenty. Ešte pár dní 

pred žrebovaním to vyzeralo, že bude hrať len 11 družstiev, na poslednú chvíľu však pribudli 

Špačince.  

Najväčším favoritom súťaže bola Skalica B, ktorá sa netajila postupovými cieľmi. Konkurentmi 

mali byť podľa súpisiek najmä Gbely C, CVČ Brezová, prípadne CVČ Senica B. Skaličania síce 

zaváhali už v druhom kole s Chtelnicou, po ôsmich kolách sa však spolu s Vrbovým B odpútali od 

ostatných tímov. V závere si aj napriek ďalšiemu zaváhaniu so Špačincami postrážili prvenstvo aj 

postup do 3.ligy. Príjemným prekvapením bolo druhé miesto Vrbového B. Tretiu priečku si vo 

vyrovnanom strede tabuľky vybojovalo družstvo CVČ Brezová pod Bradlom. O záchranu bojovali 

v závere tri družstvá: Chtelnica a nováčikovia Kopčany a Špačince. Čierny Peter zostal Kopčanom, 

keď vo vzájomnom súboji posledného kola nestačili na Chtelnicu a v budúcej sezóne si zahrajú 

5.ligu. Osud Chtelničanov bude závisieť od obsadenia súťaží, sú na zostupovej priečke, šanca na 

udržanie však stále existuje. 

Pozitívne je, že sa odohrali všetky stretnutia, štyrikrát sa stalo, že družstvo neobsadilo poslednú 

šachovnicu. Disciplína družstiev pri hlásení výsledkov a posielaní zápisov o stretnutí a partií bola 

vzorová. Jedna pokuta bola udelená za nenastúpenie hráča základnej zostavy ani na jedno stretnutie. 

 

Hodnotenie jednotlivých družstiev: 
 

1. ŠK Skalica B - 26 bodov 

Skaličania mali pred sezónou cieľ postúpiť do 3.ligy a nahradiť v nej A-družstvo, ktoré malo tiež 

postupové ambície. Obidva ciele sa hráčom z kráľovského mesta podarilo splniť. B-družstvo bolo 

papierovým favoritom a potvrdilo to v súbojoch so všetkými hlavnými konkurentmi. Nečakane 

stratilo body po remízach so Špačincami a Chtelnicou, jediná prehra prišla v derby stretnutí proti 

Gbelom C. Oporami družstva boli najmä Ivan Vépy, Peter Planka a Marián Harašta.  



 

2. ZŠK Vrbové B - 24 bodov 

Družstvo s pomerne vyrovnanou súpiskou pôsobilo nenápadne, keď však po 8.kole zaostávalo za 

vedúcou Skalicou len o skóre, stal sa z neho jeden z kandidátov na prvenstvo. Rozhodujúca strata 

prišla v predposlednom kole, keď Vrbové nedokázalo zdolať oslabených juniorov Modranky, hoci 

bolo rozhodne favoritom. Druhé miesto je však pre rezervu Vrbového veľmi pekným výsledkom. 

Z jednotlivcov nikto nesklamal, hráči podávali stabilné výkony. Michal Podjavorinský sa dobre 

udomácnil na prvej šachovnici, dobre hrala aj talentovaná Petra Jančovičová a na dolných 

šachovniciach bodovali Peter Podjavorinský a František Lányi. 

 

3. CVČ Brezová pod Bradlom - 19 bodov 

CVČ Brezová je jedným z rezervných družstiev extraligového ŠK Osuské. Družstvo je zložené 

prevažne zo skúsených hráčov a patrí dlhodobo k tým silnejším vo 4.lige. Vzhľadom k tomu, že 

dostali veľa príležitostí náhradníci, je s tretím miestom určite spokojnosť. Vynikajúco hral Juraj 

Sadloň, ktorý patril k trom najlepším hráčom celej súťaže podľa percentuálneho výsledku.  

 

4. ŠK Kúpele Piešťany B - 18 bodov 

Piešťanské družstvo je kombináciou mladosti a skúsenosti. Na prvej šachovnici už tradične 

s mladíckym elánom bojuje najstarší hráč súťaže Ján Čuridlo. A jeho spoluhráč Matej Musaev je 

zase najmladším pravidelne nastupujúcim štvrtoligovým hráčom. Práve on a Krištof Šiška boli 

najväčšími oporami družstva, ktoré sa z pokojného stredu tabuľky prepracovalo až na tretiu priečku, 

v poslednom kole však vôbec nezvládlo duel proti zachraňujúcim sa Špačinciam. 

 

5. Šachový klub Holíč B - 16 bodov 

Aj Holíčania postavili družstvo zložené z mladších aj skúsenejších. Aj proti najsilnejším súperom 

dokázali tuho bojovať a počas celej sezóny sa pohybovali v pokojnom strede tabuľky. Oproti 

minuloročným záchranárskym starostiam to bola určite príjemná zmena. Vynikajúci výkon podal 

skúsený Jozef Vach, ktorý popri zisku 8 bodov ešte aj rozhodoval domáce stretnutia. Všetky tri 

partie vyhral na prvej šachovnici Ľubomír Hušek. Viacerí hráči odviedli solídny štandard. 

 

6. ŠK Nafta Gbely C - 17 bodov 

Po sezóne postupov čakala Gbely sezóna s cieľom stabilizovať družstvá vo vyšších súťažiach.       

C- družstvo bolo po 9 kolách dokonca na treťom mieste tabuľky, na záver však prišli dve prehry, 

bolo však z toho aj tak veľmi solídne 6.miesto. Gbely ako jediný tím dokázali zdolať prvú Skalicu. 

Z výsledkov jednotlivcov zaujala najmä skvelá forma Jána Mráza, ktorý v druhej polovici súťaže 

vyhral všetkých 5 partií!   

 

7. CVČ Senica B - 15 bodov 

Mladé a pomerne silné družstvo najviac doplácalo na termínové kolízie s 2.ligou a na zlú 

dochádzku druholigových hráčov Osuského B. Dostatok príležitostí tak dostali náhradníci a určite 

zúročia získané skúsenosti v ďalších sezónach. Najmä v závere sezóny sa darilo Martinovi 

Hrdličkovi, najväčšou oporou družstva bol jeho vedúci Martin Očko. 

 

8. ŠK Štefanov - 15 bodov 

Štefanov je už stabilným účastníkom 4.ligy. Vďaka bojovnosti a štyrom tesným víťazstvám sa 

vyhol záchranárskym starostiam a skončil v pokojnom strede tabuľky. Najstabilnejšími hráčmi boli 

Juraj Wallner, ktorému sa darilo najmä v úvode sezóny a Karel Klimeš, ktorý hral veľmi dobre 

v závere súťaže. 

 

9. ŠK Komplet Modranka juniori - 13 bodov 

Modranka postavila družstvá do oboch skupín 4.ligy a najmä počas kolízií s 2.ligou nebolo určite 

jednoduché poskladať zostavy. Tri kolá pred koncom hrozili družstvu boje o záchranu, zlepšeným 



záverom sa však vytiahlo na konečné 9.miesto. Veľkým pozitívom je zapracovanie viacerých 

nových tvárí, najmä mladých hráčov. Výborne zahral na horných šachovniciach Roman Kozinka 

a na dolných Ján Longauer. 

 

10. ŠK OÚ Špačince - 9 bodov 

Špačince boli nováčikom súťaže a aklimatizácia im trvala pomerne dlho, keďže prvý bod získali až 

v 6.kole. Druhá polovica súťaže im však vyšla excelentne, zaujali najmä remízy so Skalicou 

a s Brezovou, alebo vysoké víťazstvo nad Piešťanmi. Špačince sa tak predstavia v 4.lige aj 

v nasledujúcej sezóne. Družstvo malo úzky ale stabilný káder, ktorý na 5 stretnutí posilnil Igor 

Šturdík. Ten bol veľkou oporou na prvej šachovnici. 

 

11. ŠK Kamenár Chtelnica - 8 bodov 

Chtelničania patrili podľa očakávania medzi družstvá bojujúce o záchranu. Mali najviac remíz zo 

všetkých družstiev, ani v jednom stretnutí nezískali menej než 1,5 bodu, napriek tomu zaznamenali 

prvé víťazstvo až v poslednom kole proti Kopčanom. Pri troche šťastia mohla mať Chtelnica určite 

viac bodov. Uvidíme, či bude 11.miesto stačiť na udržanie. Z jednotlivcov vynikol Milan Vagovič, 

ktorý z desiatich partií prehral len jednu. 

 

12. ŠO Kopčany - 4 body 

Kopčany ako nováčik bojovali statočne a odhodlane, stačilo to však len na jedno víťazstvo a zisk     

4 bodov. Jeden dôležitý súboj proti Špačinciam síce zvládli, v záverečnom kole proti Chtelnici však 

ťahali za kratší koniec. Je veľmi pravdepodobné, že sa v ďalšej sezóne pokúsia o návrat do 4.ligy. 

Z jednotlivcov sa najviac darilo Mariánovi Cerovskému. 

 

 

Ďakujem všetkým družstvám za spoluprácu počas celej sezóny, želám hráčom vydarené šachové aj 

nešachové leto a teším sa na ďalší ročník 4.ligy A21! 

 


