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XV. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her
Mistrovství Evropy amatérů v šachu
15.7.-1.8.2004, Pardubice
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Noc a den u šachovnice
V pondělí v 7 hodin večer se v hlavním sále pardubického Ideonu sešlo 127 šachistů, kteří se rozhodli strávit za šachovnicí příštích 24 hodin. Hrálo se tu totiž otevřené mistrovství ČR v bleskovém maratónu Fritz Open (2x5minut). Turnaj probíhal systémem každý s každým, takže každý měl sehrát 126 partií. Ale již večer odstoupili první hráči, takže nakonec bylo partií o něco méně. Rozhodně se nedá říci, že by šlo o slabší turnaj než jsou ostatní – přihlásilo se 16 velmistrů a mezinárodních mistrů.
První desítka byla až na jedinou výjimku – Slováka Mikuláše Maníka - ruskou a ukrajinskou záležitostí. Vítěz měl neuvěřitelných 98 bodů ze 102 kol, druhý v pořadí na něj ztrácel pouze půl bodu.
Pořadí Fritz Openu:
Sumets Andrey (Ukr.) 98b
Turov Maxim (Rus.) 97,5b
Maník Mikuláš (SR) 96b
Gutman Gennadi (Ukr.) 94b
Maslak Konstantin (Rus.) 93,5b
Pořadí Čechů (mistrovství ČR v bleskovém maratónu):
12. Turner Jan 85,5b
16. Červený Martin 81b
18. Fiala Robert 78,5b


Fischerovy šachy
Dopoledne se k „maratóncům“ přidali příznivci neobvyklé šachové disciplíny – tzv. Fischerových šachů. Pravidla jsou stejná jako normálně, změna je pouze v počátečním postavením figur. To se totiž losuje – pěšci zůstávají na druhé řadě, postavení ostatních figurek na první řadě se losuje kostkou. Na turnaji Blažek Praha Open si „Fischerky“ vyzkoušeli velmistři i amatérští hráči. Ukázalo se, že i v této pozměněné variantě šachu se projeví výkonnostní rozdíly a tak se nekonalo žádné velké překvapení. 
Závěrečné pořadí Blažek Praha Open:
Inarkiev Ernesto (Rus.) 6,5b
	Chernyshov Konstantin (Rus.) 5,5b
Blatný Pavel 5,5b
	Neuman Petr 5b
Arzumanian Georgy (Arménie) 5b

5. kolem pokračoval také ratingový turnaj CK Kalousek Open. 
Podobně jako v Blažek Praha Openu se i tady potkávají hráči nejrůznějších výkonností – v první desítce jsou špičkoví hráči z Ruska, Ukrajiny, Gruzie či Arménie (ELO 2400-2500), naproti tomu přijela početná výprava katarské mládeže, na jejichž hře je vidět, že s královskou hrou začali nedávno. Ve vedení je zatím loňský vítěz Shanava.
Pořadí po 5.kole:
Shanava Konstantine (Gruzie) 5b
Zakhartsov Viacheslav (Rus.) 4,5b
Arutinian David (Gruzie) 4,5b


Představujeme hry festivalu Czech Open 2004

Backgammon (vrchcáby):
Pravidla: Hraje se principem člověče nezlob se. Hráči házejí postupně dvěma kostkami a kamenem postupují (proti sobě) o hozený počet. Cílem hry je dojít do poslední čtvrtiny hrací desky. Ve chvíli, kdy se jednomu z hráčů podaří dostat do této čtvrtiny všemi kameny, vítězí. Hráč smí vyhodit soupeřův kámen, ale pouze v případě, že je na hracím políčku osamocen. Pokud je ale na políčku 2 a více kamenů stejné barvy, nesmí soupeř na toto pole vstoupit.


Backgammon ve světě:
Backgammon je nejpopulárnější v oblasti Orientu, kde se hraje v kavárnách i v domácnostech, samozřejmě ne o peníze (hazard je ve většině těchto zemí zakázán). Naproti tomu je velmi populární v USA či v Německu, kde se hraje o vysoké částky a může si „flekovat“. Startovné v prestižním turnaji je často kolem 1000 USD.

Zatre
Pravidla: Zatre je podobně jako scrabble komerční hra – znamená to tedy, že ji vymyslela firma za účelem výdělku, nevznikla historickým vývojem. Velmi zjednodušeně se dá říct, že zatre je scrabble s čísly – hraje se s kostičkami 1-6 a cílem je sestavit řadu, jejíž součet je 10, 11 nebo 12 dokládáním k již začatým řadám. Hráč smí vytvořit řadu o nižším součtu, ale nikdy ne vyšší. Podle určitých principů mohou hráči ještě získat různé bonusy.

Zatre ve světě a ČR:
Zatre zatím není příliš rozšířené, ke špičce patří Rakousko a ČR. ČR má především velkou juniorskou základnu, juniorským ME je Petr Petras. Letos v listopadu bude již 6. mistrovství ČR, minulý rok se v Praze hrálo ME.
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