CZECH OPEN 2004
XV. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her
Mistrovství Evropy amatérů v šachu
15.7.-1.8.2004, Pardubice

17.7.2004

Představujeme hry festivalu Czech Open 2004
Go:
Pravidla:
Go se hraje na desce 19x19 průsečíků, začíná černý (tak je to ve všech asijských hrách). Hráči pokládají kameny na průsečíky. Cílem hry je zabrat co největší území. Kameny se mohou navzájem zajímat.

Go ve světě a v ČR:
Go je hra stará 4000 let a pochází z Číny. Z té se postupně rozšířilo do Koreji a do Japonska. Tady se s podporou císaře již od středověku vyvíjel profesionální systém. V současnosti jsou nejlepší hráči právě z Japonska, Číny a Koreji. V Evropě jsou pouze 3 profesionální hráči. Do ČR se Go dostalo v 50.letech 20.století.
Hra má obvykle 200-250 tahů. Trénink spočívá především v přehrávání mistrovských partií a řešení vybraných problémů. Užitečné je ale také hrát se silnými hráčí – profesionálové a silní amatérští hráči si tak často nechávají platit za to, že hrají se slabšími hráči, kteří se chtějí zlepšovat.
Dáma:
Pravidla:
Na Czech Openu se hraje mezinárodní a česká dáma. Mezinárodní se hraje na šachovnici 10x10 polí s 20 kameny, česká na desce 8x8 s 12 kameny. V mezinárodní dámě smí při braní kámen skákat i dozadu.
Existuje ale nespočet dalších verzí dámy – ve starém Egyptě se hrálo na desce 3x11, v tzv. frieslandské dámě smí kámen skákat i rovně a do strany. Rozdíl je i v české a slovenské verzi – v české se hraje se třemi řadami kamenů, ve slovenské pouze se dvěmi.

Dáma ve světě a v ČR:
Dáma vznikla ve starověku v oblasti Středomoří – vznikla nejspíš v Egyptě, hrála se ale také v Řecku. V současnosti je rozšířena v Nizozemí, Rusku, Francii a frankofonní Africe. MS se hrálo již v 19. století, jeden z taktických obratů se jmenuje úder Napoleona a skutečně ho poprvé požil slavný vojevůdce.
V česku se hraje na závodní úrovni 30 let, první mistrovství ČR proběhlo v roce 1968. Nejlepším českým hráčem je Václav Křišta, který byl 16. na MS. 
Běžná partie dámy má kolem 60ti tahů, jsou ale známé i partie, kde se hrálo více než 200 tahů. 
Piškvorky:
Pravidla:
Vzhledem k tomu, že v běžně známých piškvorkách by vyhrál vždy začínající hráč, musela být pravidla upraveny. Existují 2 verze – gomok a renju. Nehraje se na čtverečkovaném papíru, ale na desce, kam se pokládají kameny. Začíná vždy černý.
V gomoku vezme první hráč dva černé a jeden bílý kámen a postaví na desce libovolnou pozici. Soupeř si pak může vybrat, kterými barvami chce hrát a pokračuje se podle běžných pravidel.
Renju je mistrovská verze piškvorek – začíná se stejně jako v gomoku, ale černý je ještě dále omezen tím, že nesmí zahrát určité typy tahů.



Piškvorky ve světě a v ČR:
Piškvorky jsou tradiční japonskou hrou. Výrazně jsou rozšířeny také ve Švédsku, Rusku, Estonsku, Číně a Maďarsku. Světová federace renju byla založena již v roce 1896, přesto je na světě pouze jediný hráč, který se piškvorkami živí. Estonec Ando Maritee provozuje školu renju.


Šachy
Velmi zajímavě se vyvíjí turnaj družstev Océ Open. Favorizovaný Dněpr v 5. kole poprvé nevyhrál, výsledek 2-2 (všechny 4 partie skončily remízou!) s ruským týmem Yamal mu ale zatím stačí k těsnému prvenství.
Zítřejší dvě závěrečná kola tak slibují napínavý průběh. Dněpr hraje s Kazaki, které ztrácí pouze bod. Překvapivě třetí Kobylisy se utkají právě s Yamalem a na třetím stole se bude hrát pardubické derby Eurokomlex Autoskla Pardubice – 2222 Polabiny Pardubice B4!

Pořadí po 5.kole:
	Dněpr (Ukr.) 16,5

Kazaki (Rus.) 15,5
TJ Sokol Kobylisy „A“ 15,5
Yamal (Rus.) 14,5
Eurokomplex Autoskla Pardubice 13,5

Východočeši – nejlepší 3 týmy:
	Eurokomlex Autoskla Pardubice 13,5

7.  2222 Polabiny Pardubice B4
13. Slavie Záluda Turnov

Turnaj CK Kalousek Open pokračoval druhým kolem.
Vobořil – Zakhartsov 0-1
Hasangatin – Damia 1-0
Khamatagalev – Massironi 1-0

Kulečník
V Duhové aréně probíhaly včera a dnes turnaje v kulečníku – karambolu. V  kádru 52/2 vyhrál několikanásobný mistr ČR Otakar Truxa ze Sokola Žižkov, před Štěpánem Hovorkou a Ladislavem Walachem.
V trojbandu došlo k velkému překvapení, když Ladislav Walach porazil ve finále českou jedničku Radka Nováka.
Příští víkend přijede do Pardubic opět kulečníková špička na turnaj v pool billiardu ve hře klasická 8ball. Ještě stále je možnost hlásit se do turnaje pro širokou veřejnost Becherovka Billiard Tour 2004, který proběhne v týdnu od 26.7. (více informací na www.billardcentrum.cz)

Bridž
Dnes proběhl hlavní turnaj dvojic v bridži Velká cena VČE.
Závěrečné pořadí:
	Bahník P.-Svoboda (Pardubice) 59,3
	Gabrys-Lyskawa (Pol.) 59,26

Felmy – Linde 59,19

Scrabble
Zítra bude pokračovat kvalifikační turnaj na MČR ve scrabblu Miros Open. První den se nedařilo současné mistryni ČR Kateřině Rusé, která je po 9. kole až na 23. místě. Celkem si přišlo zahrát 80 scrabblistů, včetně písničkáře Jarka Nohavici.

Pořadí po 9.kole:
	Karel Sikora 8b
	Romana Ličková 7b
	Miroslav Muroň 7b
	Jiří Kamín 7b
	Zbyněk Burda 7b


Dáma
V mezinárodní dámě Znovín znojmo Open neobhájil vítězství Baldangotov Batjargal (Mong.).
Závěrečné pořadí:
	Jiří Sysel (ČR)

Baldangotov Batjargal (Mong.)
	Ivo Křístek (ČR)
Go
Otevřený turnaj v Go Plynostav Open pokračoval 3. a 4. kolem. V čele je podle očekávání Radek Nechanický z Nymburka.
Pořadí po 4.kole:
	Nechanický, Radek
	Šilt, Ondřej
	Hora, Jan
	Grosser, Tomas

Daněk, Vladimír

Piškvorky
Turnaj v renju Photo Agency Hubený Open vyhrál podle očekávání Švéd Stefan Karlsson před Alešem Rybkou z Hradce Králové a Maďarem Ákosem Kyselem

Zatre
Jednodenní turnaj v Zatre PVV Open – výsledky:
	Milan Petrás 14b

Katka Suchá 12b
Karel jeřábek 12b

Backgammon
Hlavnímu k.o turnaji  DRT Engineering Open s mezinárodní účastí dominovali Češi.
	Jan Černý

Milan Petrás
Jan Šťastna
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