CZECH OPEN 2004

XV. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her
Mistrovství Evropy amatérů v šachu
15.7.-1.8.2004, Pardubice

16.7.2004 – hry


Duhová aréna ožila duševními sporty
K šachům dnes na festivalu přibyly další hry – v Duhové aréně se sešli příznivci bridže, scrabblu, go, dámy, backgammonu a piškvorek. Zároveň v Ideonu pokračovali šachisté turnajem čtyřčlenných družstev Océ Open a začal ratingový turnaj CK Kalousek Open.
V sobotu i v neděli bude v Duhové aréně probíhat předvádění her pro veřejnost s možností volného hraní.


Bridž
Bridžová část festivalu dnes zahájila vedlejším turnajem družstev Jaroměřická mlékárna Open. Do soutěže se přihlásilo 12 týmů (po 4-6 hráčích) z ČR, Německa, Polska a Dánska. Favority je družstvo ACOL složené z českých reprezentantů (Bahníková-Bahník, Mráz – Svoboda). Největším překvapením jsou východočeši Trutnov K na třetím místě.
Pořadí se ale ještě výrazně promění – hraje se totiž systémem, že vždy momentálně 1. v pořadí hraje s druhým, 3. se čtvrtým atd. Předpokládá se tedy, že družstva na prvních místech nahrají méně bodů, než týmy v polovině tabulky a ty se tak dostanou dopředu.
Turnaj byl přenášen prostřednictvím prestižního internetového serveru Bridge Base Online, kde vybrané zápasy v průběhu komentovali přední světoví hráči.

Pořadí po 5.kole:
1.	Koncajs (ČR – Pol.)	94b
2.	ZAJÍC 			91b
3.	Trutnov K 		83b
4.	TYRANA			80b
5.	Spiders (Něm.-Pol.)	78b
6.	LAMY			75b
7.	ACOL			75b
(celkem 12 týmů)

Scrabble
V bleskovém turnaji Harmony Klub Open nastoupilo 40 hráčů. Je to vůbec první bleskový turnaj ve scrabblu v ČR. Každý z hráčů má na partii pouze 9 minut a v případě, že vymezený čas překročí, může jeho soupeř hrát, dokud nevybere všechna písmena. Jinak jsou pravidla obdobná jako v normálním scrabblu.

Závěrečné pořadí: (celkem 40 hráčů)
1. Martin Kuča	7b
2. Iveta Vondrátová	6b
3. Michal Sikora	5b
4. Luboš Vencl	5b
5. Jaromír Buksa	5b
6. Martin Vacek	5b
7. Zbyněk Burda	5b
8. Jindra Voráčková	5b
9.	Alexandra Willerthová 5b
Go
Go má již na pardubickém festivalu své stálé místo. Letos přijelo 41 vyznavačů této starobylé asijské hry. Turnaj Plynostav Open hraje i pět současných nejlepších českých hráčů, z nichž dva mají šestý dan (druhé nejvyšší amatérské hodnocení).

Startovní listina Plynostav Open:
1.	Daněk Vladimír – 6dan
2.	Nechanický Radek – 6dan
3.	Hora Jan – 5dan
4.	Šilt Ondřej – 5dan
5.	Cipra Petr – 4dan

Výsledky prvního kola:
Vladimír Daněk (6d)	- Wojciech Wieczorek (Pl.) (3d) 1-0	
Jan Hora (5d)	- Radek Nechanický (6d) 0-1	
Ondřej Šilt (5d) - Tomáš Hertl (1d) 1-0	
Tomáš Grosser (3d) -	Petr Cipra (4d) 1-0	

Dáma
	Dnes začal také turnaj v mezinárodní dámě Znovín Znojmo Open. Hraje ho 20 hráčů – Z ČR, Polska, Slovenska a Mongolska. I zde se představí česká špička – posledních pět mistrů republiky včetně mezinárodního mistra Václava Křišty. Vážnou konkurenci jim ale připravili čeští junioři, kteří se na tomto turnaji připravují na nadcházející evropský šampionát.
Mezinárodní dáma se od české liší především ve dvou aspektech – hraje se na šachovnici 10x10 políček s 20 kameny (česká 8x8 a 12 kamenů) a skákat se smí i dozadu.

Pořadí po 2. kole:
1.	Jiří Sysel 4b
2.	Lukasz Skórecki (Pol.) 5b
3.	Petr Mališ 3b
4.	Baldangotov Baltjargal (Mong.) 3b
5.	Václav Křišta 3b

Backgammon
	Backgammon (v Česku známý spíš pod jménem vrchcáby) se od ostatních her na festivalu výrazně liší – záleží totiž dost na štěstí. Ve světě se hraje nejvíc v USA, Orientu, Německu a Dánsku a hraje se často jako hazardní hra –někdy i o srovnatelné částky jako poker.
Na DRT ENGINEERING OPEN se přihlásilo 16 hráčů z ČR, Polska a Německa. Hraje se k.o. systémem, do sobotního čtvrtfinále postoupili Eva Žižková, Jan Černý, Milan Petras a Jiří Olejníček.

Piškvorky
Nejméně hráčů měl dnes turnaj v renju (mistrovská verze piškvorek) Photo Agency Hubený Open – zúčastnilo se ho pouze 8 hráčů. Je to proto, že pravidla renju jsou velmi složitá a v ČR je populárnější jednodušší verze piškvorek. Přesto i na tento turnaj přijeli hráči ze zahraničí, a to hned švédská jednička Stefan Karlsson, který patří mezi světovou TOP10. Ve vedení je ale zatím jeho estonská manželka. Nejlepším Čechem je na 3. místě Aleš Rybka z Trutnova.

Pořadí po 2.kole:
1.	Karlsson, I 2b
2.	Karlsson, S 2b
3.	Rybka, A 1b
4.	Nemeth, A (Maď.) 1b
5.	Kusák, M 1b

Výsledky šachové části festivalu nebyly ještě zpracovány, pošlu je během zítřejšího dopoledne.

S pozdravem,
		Barbora Umancová, tisková mluvčí CZECH OPEN 2004
		Tel. 777 306 532
		Umancova@centrum.cz, http://www.czechopen.net






