CZECH OPEN 2004

XV. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her
Mistrovství Evropy amatérů v šachu
15.7.-1.8.2004, Pardubice
Závěrečná zpráva
Dnes skončily v Pardubicích hlavní turnaje mezinárodního festivalu Czech Open. Zítra (1.8.) proběhne slavnostní vyhlášení, které festival uzavírá.

Celkem se čtyřech hlavních turnajů zúčastnilo 1465 hráčů ze 46 zemí světa, ve všech festivalových soutěžích bylo zaznamenáno 3598 startů. To je historicky rekordní účast. 
Na festivalu se kromě šachů představily hry bridž, go, dáma, mariáš, piškvorky, scrabble, backgammon, zatre, othello a kulečník. Doplňkovým programem bylo také luštění křížovek, fotbalový a ping-pongový turnaj a prezentace her a hlavolamů.
Bridže se zúčastnilo 110 hráčů, go i dámy po 41 hráčích, mariáše 49, scrabblu 83, zatre 10, backgammonu 17, othella 16, piškvorek 20 hráčů a křížovky luštilo 182 řešitelů.

Od roku 2001 je Czech Open součástí seriálů šachových festivalů Czech tour. Mnozí z hráčů se tak přesunou na další ze série festivalů Olomoucké šachové léto, které začíná už 4.srpna. Tam se budou hrát 3 uzavřené a 4 otevřené turnaje.

Šachy
Šachovou část tvořilo 14 turnajů + turnaj novinářů a pořadatelů a turnaj V.I.P. Čtyři hlavní turnaje doplnilo otevřené mistrovství čtyřčlenných družstev Océ Open, otevřené mistrovství ČR v rapid šachu Chládek & Tintěra Open, družstva mládeže VČP Open, ratingový turnaj CK Kalousek Open, netradiční disciplíny – bleskový maratón Fritz Open, holanďany Reisinger Open, Fischerovy šachy Blažek Praha Open - bleskový turnaj Eliher Open, superbleskový turnaj Eurokomplex Autoskla Open a řešitelská soutěž Chess Photo Hubený Open.   

Největší pozornost byla upřena k hlavnímu velmistrovskému turnaji Skanska Open. Nastoupilo 375 hráčů, z toho 53% s mezinárodním titulem (61 velmistrů, 93 mezinárodních mistrů a 40 mistrů FIDE). Průměrné ELO hráčů bylo 2327, což je nejsilnější turnaj v historii festivalu. O síle velmistrovského turnaje svědčí i to, že ještě nikdy v patnáctileté historii nikdo neobhájil vítězství. Letos tomu byl nejblíže ruský velmistr Najer, ale v posledním kole mu chybělo štěstí.
To, že o překvapení nebude nouze se potvrdilo již ve 2. kole. Nasazená jednička David Navara prohrál a zaváhal i v následující partii. Přes tuto ztrátu se mu nakonec podařilo ve všech ostatních partiích zvítězit a skončil na 12. místě. Ani zmiňovaný Najer, turnajová dvojka, nezvládl v úvodu roli favorita – ve 3. kole ho porazil český hráč Robert Cvek. Tomu se na turnaji velmi dařilo (6,5b) a uhrál si první velmistrovskou normu.
Až do 6. kola se zdálo, že suverénně projde turnajem mladý ruský velmistr Ernesto Inarkiev (18 let, ELO 2591). Po 5. kole vedl turnaj se stoprocentním bodovým ziskem a náskokem 0,5 bodu. I ten ale ztroskotal na českém hráči – v 6. kole prohrál s velmistrem Jiřím Štočkem. 
O vítězi se tak rozhodovalo až v posledním kole. Po 8.kole mělo šanci na vítězství šest hráčů – Sergey Grigoriants s půl bodovým náskokem (7b), Inarkiev, Turov, Azarov, Potkin a Najer (6,5b). Partie Azarov – Potkin skončila po necelých deseti minutách a 12 tazích remízou, brzy si bod rozdělili i Turov s Inarkievem. O vítězi tedy rozhodovala partie Najer – Grigoriats, černému se podařilo udržet remízu a stal se tak vítězem turnaje.
Vyrovnanost turnaje potvrdilo i to, že 2.-12. hráč v závěrečném pořadí měli shodně po 7 bodech. Díky pomocnému hodnocení obhájil loňské druhé místo Ernesto Inarkiev a bronzovou medaili si z Pardubic odvezl Polák Bartosz Socko (jeho manželka byla nejlepší ženou v tomto turnaji). Z českých hráčů se nejlépe umístili Kalod, Hráček a Navara (všichni 7 bodů).

Skanska Open – výsledky 9. kola:
Najer – Grigoriants 0,5
Turov – Inarkiev 0,5
Azarov – Potkin 0,5
Zakhartsov – Navara 0-1
Pavasovic – Grabarczyk 1-0
Cvek – Chernyshov 0,5
Geller – Hráček 0-1
Kalod – Štoček 1-0
Socko – Khmelniker 1-0
Jankovič – Vorobiov 1-0
Východočeši:
Láznička (Pardubice) – Hába (Chrudim) 0,5
Doric - Bernášek (Pardubice) 1-0
Votava (Pardubice) – Gerzhoy 0,5
Eisenbeiser - Kořínek (Hořice) 0,5
Sabol (Lanškroun) – Rohde 1-0
Stehno (Chrudim) – Melnikova 1-0
Mojžíš (Náchod) – Kubikova 0,5
Sylvan - Nun (HK) 0-1
Petr M. (Pardubice) – Majer-Sen. 0-1
Maník - Kulhánek (HK) 0,5
Lechtýnský (Pardubice) – Skytte 1-0
Espig - Řezníček (Chrudim) 0,5
Brunner - Šklíba (Parubice) 0,5
Malinovský - Bujnoch (Chrudim) 1-0
Tůma - Jedlička (Pardubice) 0,5

Skanska Open – závěrečné pořadí:
	Grigoriants Sergey (Rus.) 7,5
	Inarkiev Ernesto (Rus.) 7

Socko Bartosz (Pol.) 7
Azarov Sergei (Běl.) 7
Turov Maxim (Rus.) 7
Potkin Vladimir (Rus.) 7
Najer Yevgeny (Rus.) 7
Kalod Radek (ČR) 7
Pavasovič Duško (Slovin.) 7
Hráček Zbyněk (ČR) 7

12. Navara 7
14. Chernyshov (Rus.) 6,5
22. Borovikov (Ukr.) 6
26. Burmakin (Rus.) 6
58. Babula Vlastimil 5,5
60. Korobov (Rus.) 5,5
Východočeši:
56. Lechtýnský (Pardubice) 6
74. Láznička (Pardubice) 5,5
89. Hába (Chrudim) 5,5
96. Řezníček (Chrudim) 5,5
117. Votava (Pardubice) 5
118. Sabol (Lanškroun) 5
133. Kulhánek (HK) 5
139. Stehno (Chrudim) 5
147. Nun (HK) 5
169. Bernášek (Pardubice) 4,5
177. Kořínek (Hořice) 4,5
234. Jedlička (Pardubice) 4
253. Šklíba (Parubice) 4
279. Petr M. (Pardubice) 4
293. Mojžíš (Náchod) 3,5
336. Bujnoch (Chrudim) 3

Splněné normy:
Skanska Open byl významný i pro mnohé hráče, kteří nebojovali o první místa – vzhledem k síle turnaje je totiž možné uhrát zde mezinárodní mistrovské a velmistrovské normy. Mnozí s hráčů tak na turnaj přijíždějí právě s tímto cílem. Aby se jim to podařilo, musí uhrát určitý počet bodů v závislosti na síle soupeřů. Letos získali velmistrovskou normu 3 hráči, což je oproti minulým ročníkům výjimečný počet (obvykle byl jeden „plnič“ této normy) a 15 hráčů splnilo normu mezinárodního mistra.
Velmistrovské normy: Kalod Radek, Cvek Robert (oba ČR), Schebler (Něm.)
Mistrovské normy: Štross (ČR), Gunnarsson (Island), Khmelniker, Gerzhoy  (oba Izrael), Khairullin, Anisimov, Bataev, Kryakvin, Furman, Matlakov (všichni Rus.), Zhigalko (Běl.), Kryzstofiak, Ejsmont (oba Pol.), Gasthofer (Něm.). 

Druhý z turnajů započítávaných do světového žebříčku Pojišťovna České Spořitelny Open se hrál letos zároveň jako Mistrovství Evropy Amatérů v kategorii ELO FIDE < 2 200. Již tradičně byl tento turnaj nejpočetněji obsazen, nastoupilo 547 hráčů, 77% z nich s ELO FIDE. 
V celkovém pořadí skončil nejlépe tádžický velmistr Farrukh Amonatov, který měl původně hrát velmistrovský turnaj. Tádžická šachová federace ale neuhradila poplatky FIDE a tak mu nemohlo být uznáno mezinárodní hodnocení, které je pro velmistrovský turnaj vyžadován. Stejně jako on mělo 7,5 bodu dalších 6 hráčů.
Do mistrovství Evropy se ale započítávali pouze hráči s ELO < 2200 z evropských zemí. Vítězem se stal Čech Radek Herskovič z klubu Lokomotiva Most, v kategorii žen si dobře vedla teprve patnáctiletá Kateřina Němcová z Oázy Praha. 

Závěrečné pořadí Pojišťovna České Spořitelny Open:
	Amonatov Farrukh (Tádž.) 7,5

Dobosz Henryk (Pol.) 7,5
Jasik Krysztof  (Pol.) 7,5
Shulman Vladlen (Lot.) 7,5
Philippe Christophe (Fr.) 7,5

Mistrovství Evropy amatérů – ELO < 2200 – muži:
	Herskovič Radek (ČR) 7

Kuznetsov Sergey (Ukr.) 7
Prussakov Konstantin (Běl.) 7

Mistrovství Evropy amatérů – ELO < 2200 – ženy:
	Savushkina Natalia (Rus.) 6,5

Shevchenko Tanya (Ukr.) 6,5
Němcová Kateřina (ČR) 6,5

Jako otevřené 	jako Mistrovství Evropy Amatérů se hrály i turnaje Kontax Open a OK Color Open – v kategoriích ELO <2 000 a ELO < 1 800. 

Závěrečné pořadí Kontax Open:
	Jarzebski (Pol.) 8

Adamova (Rus.) 7,5
Moser (Něm.) 7,5

Mistrovství Evropy amatérů – ELO < 2000 – muži:
	Jarzebski (Pol.) 8

Moser (Něm.) 7,5
Zatloukal (ČR) 7

Mistrovství Evropy amatérů – ELO < 2000 – ženy:
	Michailenko (Rus.) 7

Steil – Antoni (Luc.) 6
Clavel (Fr.) 6

Závěrečné pořadí OK Color Open:
	Kindl (ČR) 8

Kolodziej (Pol.) 7,5
Kuzmina (Rus.) 7,5

Mistrovství Evropy amatérů – ELO < 1800 – muži:
	Kindl (ČR) 8

Kolodziej (Pol.) 7,5
Eisheh (Něm.) 7,5

Mistrovství Evropy amatérů – ELO < 1800 – ženy:
	Kuzmina (Rus.) 7,5
	Mochalova (Běl.) 6,5
	Wirths (Něm.) 6,5


Pořadí národů – Mistrovství Evropy Amatérů:
Stát			zlato		stříbro		bronz
Rusko			4		1		1
ČR			3		0		2
Německo		1		1		2
Polsko			1		1		1
Ukrajina		0		2		0
Bělorusko		0		1		1
Lucembursko		0		1		0
Bulharsko		0		1		0
Francie		0		0		1

Pro sponzory, významné osoby z oblasti sportovní, politické a společenské byl v sobotu připraven turnaj V.I.P. Na hráče se přišel podívat i hokejový brankář Dominik Hašek.

Závěrečné pořadí Ave-Kontakt Cup:
	Pacovský Jiří

Sejkora Vlastimil
Veselý Tomáš

Souběžně s tímto turnajem probíhal i Pardubice Cup, turnaj novinářů a pořadatelů.
Závěrečné pořadí Pardubice Cup:
	Bystrov (Rus.)

Lybin (Běl.)
Uhmann (ČR)


Pořadí národů podle medailí – celkově za Czech Open:
               		zlato  	stříbro  	bronz 
   1. CZE            	14    	10,5     	14,5 
   2. RUS            	5     	7       	 6        
   3. POL            	3,5    	7,5     	 2
   4. SWE           	2     	-        	- 
   5. TJK            	2     	-       	 -    
   6. AUS            	1,5   	-       	 - 
   7. GEO            	1      	1       	 - 
8.-10.SLO            	1      	-        	1  
      UKR             	1     	-        	1
      DEN            	1      	-        	1
  11. GER          	 -      	1       	 4  
  12. MGL         	 -      	1        	1
  13. HUN           	 -      	1       	 1
  14. LTU            	 -      	1       	 0,5 
  15. SVK          	 -    	1     	   0


Doprovodný program
Ačkoliv by tomu málokdo věřil, šachisté jsou často i nadšení sportovci. Součástí Czech Openu je proto i turnaj v malé kopané.  Přihlásilo se do něj 29 týmů ze 14 zemí světa. Jedno družstvo – Sweet Girls - dokonce čistě ženské. A rozhodně fotbal není výsada slabších šachistů – turnaje se pravidelně účastní i velmistři. V minulosti přijel na Czech Open i norský velmistr Agdestein, který byl stejně dobrým fotbalistou jako šachistou – hrával za norskou reprezentaci a dokonce dal jednou Česku v kvalifikaci gól.
Letos se do semifinále probojovala dvě česká družstva, jedno ukrajinské a jedno polské. Víězství nakonec vybojoval český tým Manhattan, na druhém místě ukrajinské Zubry a třetí na penalty taktéž český Baník Ferfish. 

Turnaj ve stolním tenise patřil stejně jako loni Liboru Slavíkovi, který prošel turnajem bez ztráty jediného setu. Velkým konkurentem mu byl ale Nizozemec Auwens, který prohrál pouze se Slavíkem.
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