CZECH OPEN 2004

XV. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her
Mistrovství Evropy amatérů v šachu
15.7.-1.8.2004, Pardubice
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Východočeši opět první
Dnes patřil pardubický Ideon příznivcům neobvyklých šachových disciplín. 

Přes den se ukázalo, jestli dokáží hrát šachisté jako tým. Proběhl totiž Reisinger Open – turnaj v šachové disciplíně bughouse, u nás známé jako tzv. “holanďany”. O co jde? Hrají proti sobě vždy dvojice šachistů. Jeden z dvojice má bílé barvy, druhý černé. V případě, že hráč sebere soupeři figurku, podá ji svému spoluhráči a ten ji smí místo tahu kdykoliv dosadit na šachovnici. Hráči v jedné dvojici smí mezi sebou mluvit, dokonce si smí i radit konkrétní tahy. Vyhrává ta dvojice, která dá na jedné ze šachovnic dřív mat, případně překročí-li jejich soupeř povolený čas.
V Česku je tato disciplína již tradičně doménou Královéhradeckých, kteří jsou velmi úspěšní i na mezinárodním poli. Právě hradecká dvojice Jezbera-Tajovsky obhajovala loňské vítězství. Jedinou vážnou konkurencí jim byli Litevci Mickevicius-Lipskij. Ve finálové skupině si ale Východočeši počínali suverénně a znovu si odvezli zlato. Stříbro připadlo právě Mickeviciusovi s Lipským a bronz další litevské dvojici Bucinskas-Limontas. Celkem se turnaje zúčastnilo 40 lidí.
Po včerejším vítězství Polabin Pardubice v mistrovství ČR čtyřčlenných družstev (Océ Open) je to tak již druhé zlato pro Východočechy.

Již během Reisinger Openu se sjížděli ti nejotrlejší šachisté na Fritz Open – mistrovství ČR v bleskovém maratónu. Začalo se dnes v 19.00 a konec je plánován stejný čas zítra. Hraje se tempem 2x5 minut, systémem každý s každým, maximálně však 24 hodin. Přihlásilo se 127 hráčů, takže každý může sehrát až 126 partií. Je však pravděpodobné, že se již během noci začnou někteří hráči odhlašovat, protože zvládnout takový nápor je dost náročné.

Kuriózní disciplíny budou pokračovat i v dalších dnech – zítra tzv. Fisherovy šachy, kde se  nehraje s figurami rozestavenými tak, jak jsme zvyklí, ale počáteční postavení se losuje a pozítří superbleskový turnaj – pouze se třemi minutami na partii.

Pardubičtí uspěli i v bridži
Do Ideonu se z Duhové arény přesunuli také bridžisté. Ráno začal hlavní turnaj družstev Bižuterie-česká mincovna Open, který potrvá až do 22.7. Ještě večer se ale karetní hráči sešli k 1.vedlejšímu turnaji dvojic Yetti Sport Open. 
Závěrečné pořadí Yetti Sport Open:
1.	Molák – Šklíba (Parubice)
2.	Makatrewicz-Romot (Polsko)
3.	Martynek J.-Jelínek P. (Pardubice)
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