CZECH OPEN 2004

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

18.7.2004 

Největší světový festival šachu, bridže a her Czech Open 2004 v Pardubicích prožil pestrý víkend. Představilo se totiž nejvíce her v jeho historii. Duhová aréna hostila vyznavače go, dámy, piškvorek, scrabblu, bridže, backgammonu, zatre a kulečníku. Mezitím v Ideonu šachisté bojovali o titul mistra ČR, body do světového žebříčku a v zajímavé řešitelské soutěži.

Mistrovství ČR v šachu čtyřčlenných družstev Océ Open

Titul mistrů ČR si překvapivě vybojovali domácí 2222 Polabiny Pardubice B4. Krátký rozhovor s jejich kapitánem zasílám v příloze. V 6.kole sice v pardubickém derby těsně podlehli Eurokomplexu Autoskla Pardubice 2,5-1,5, v posledním kole ale přesvědčivě porazili TJ Náměšť nad Oslavou a poskočili tak na celkové 5. místo. Vzhledem k tomu, že první 4 družstva byla z Ruska a Ukrajiny jim to ale stačilo na český titul.
O vysoké úrovni a vyrovnanosti turnaje svědčí i to, že favorizovaný Dněpr se čtyřmi velmistry (!) v sestavě skončil až na třetím místě. Bojovalo se až do posledního kola, celkové vítězství v Océ Openu a finanční cenu 10 000 Kč si nakonec odneslo ruské družstvo Kazaki.

Océ Open – závěrečné pořadí: (tučně vyznačené týmy soutěžili o mistra ČR)
1
Kazaki   (RUS)
21
2
Yamal   (RUS)
21
3
Dnepr  (UKR)
20½
4
Momus   (UKR)
18½
5
2222 Polabiny Pardubice B4     
17½
6
Niemandos Comandos
17½
7
Eurokomplex Autoskla Pardubice
17
8
Slavie Zikuda Turnov    
17
9
Chibiny   (RUS/LAT)
17
10
Pohota
16½

Další východočeské týmy:
11. Pension Protěž - Jánské Lázně
18. TJ Náchod
21. Slovan Broumov 
24. SK Hradec Králové
27. Jiskra Hořice “A”
30. Infinity Pardubice
35. Lokomotiva Česká Třebová
51. Jiskra Hořice “B”
54. Holčim Prachovice




Bridž měl 1500 diváků!!!
V pátek a v neděli probíhal vedlejší turnaj týmů Jaroměřická mlékárna Open. Zápas byl přenášen prostřednictvím prestižního amerického serveru Bridge Base Online. V jednu chvíli sledovalo zápas 1500 lidí, celková sledovanost se odhaduje až na 5000!!
Závěrečné pořadí:
1.	Koncajs 
2.	Spiders
3.	TYRANA

Scrabble dosahoval na rekord
 V Duhové aréně se na turnaj Miros Open sešlo 80 příznivců scrabblu, což je 2. největší turnaj v ČR v letošním roce. V jedné z partií dosáhli hráči součtu skóre 893b (rekord je 895b). Na turnaj zavítal i velký příznivec hry Jarek Nohavica. V jedné z jeho her nastala kuriózní situace, kdy omylem přehodil písmena a místo slova posílený napsal posíelny. Soupeř si toho ale nevšiml a hrálo se dál a na scrabblovnici tak zůstalo nesmyslné slovo. Soutěžící často zkoušeli skutečně zvláštní slova – krafáte, méněr, problémy měli i s přechodníky (podle nových pravidel se smí). Ono ale kdo se v tom má vyznat, když správně byla např. slova šlový, hoša či dě…
Hráči nám vysvětlili, že ve scrabblu se dá i taktizovat – úřadující mistryně ČR Kateřina Rusá přiznala, že občas blufuje – vytáhne si třeba žolíka a přitom se tváří naštvaně jako kdyby si vytáhla třeba X. V partii o přední místa zase hráč neprotestoval proti zakázanému slovu, protože mu tím soupeř nahrál na bingo (tah, kdy položí všechna písmena a získá bonus 50 bodů) a díky tomu vyhrál partii.

Závěrečné pořadí Miros Open:
1
Karel Sikora
2
Romana Ličková
3
Miroslav Muroň
4
Jiří Kamín
5
Zbyněk Burda
6
Jaromír Buksa
7
Jan Řepka
… 14. Jaromír Nohavica


Další šachy:
Zajímavou šachovou disciplínou je také řešitelská soutěž – soutěžící musí v určitých pozicích hledat např. dvojtahové či trojtahové maty nebo tzv. samomaty – ty spočívají v tom, že musí najít tah soupeře, který jim k tomu pomůže. Vítězem se stal Michal Dragoun před několikanásobným mistrem světa Pitrem Murdziou (Pol.)

Ostatní hry:
Na turnaj v go Plynostav Open přijela celá česká špička. Zvítězil Radek Nechanický před Ondřejem Šiltem a Vladimírem Daňkem. Tito 3 hráči jsou v současnosti zdaleka nejsilnější v ČR.

Mezinárodní účast měl i turnaj Corfix Open v piškvorkách – gomoku (vysvětlení viz včerejší zpráva). Stejně jako v renju s přehledem vyhrál Švéd Stefan Karlsson. O medaile se podělili ještě Ákos Kiszely (Maď.) a Petr Neuman.

Dále se v Duhové aréně hrál turnaj v české dámě Autocont Open (pořadí: 1. Jiří Sysel, 2. Václav Křišta, 3. Baldangotov Batjargal (Mong.)) a vedlejší turnaj v backgammonu Ave-Kontakt Open – oba s mezinárodní účastí. Kromě scrabblu měly tedy zatím všechny turnaje mezinárodní účast!
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