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CZECH OPEN 2005
XVI. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her
14.-31.7. 2005
Pardubice 
Duhová aréna + Ideon 


22. 7. 2005

	
	Dnes, 22. července, odstartovaly na CZECH OPEN hlavní šachové turnaje, včetně velmistrovského turnaje (PARDUBICE OPEN). Na programu byly dnes tři šachové turnaje.

ŠACHY

	Do velmistrovského turnaje (PARDUBICE OPEN), který je součástí světového seriálu ACP TOUR, nastoupil 331 hráč z 26 států (Rusko, Ukrajina, Česká republika, Bělorusko, Lotyšsko, Indie, Polsko, Nizozemí, Španělsko, Německo, Bulharsko, Dánsko, Slovensko, Chorvatsko, Gruzie, Kazachstán, Francie, Island, Turkmenistán, Uruguay, Rakousko, Švédsko, Řecko, Uzbekistán, Itálie a Lucembursko). Jde o velmi kvalitně obsazený turnaj, což dokládá účast 39 velmistrů a 103 mezinárodních mistrů. Horké želízko v ohni má v turnaji i Česká republika. Jiří Štoček, třetí nejlepší český šachista, je třetím nejlépe nasazeným hráčem. Největším favoritem je Rus Jevgenij Najer (ELO FIDE 2614). Ale bez šancí nejsou ani další hráči, Ukrajinec Vladimir Borovikov či již zmiňovaný Jiří Štoček.
	Hraje se švýcarským systémem na 9 kol (poslední proběhne v sobotu 30. července). Pro vítěze je přichystána finanční odměna ve výši 75 tisíc korun. 
	Letošní novinkou velmistrovského turnaje jsou přímé přenosy vybraných šachových partií. Umožňuje to speciální šachovnice, která dokáže elektronicky přenášet pohyby figurek. Návštěvníci Duhové arény tak mohou na velkém plátně sledovat šachové bitvy těch nejlepších hráčů. Přímé přenosy jsou vysílány i na internetových stránkách festivalu (www.czechopen.net), kde je sledovalo okolo dvou tisíc lidí.
	
Dnes se také uskutečnilo první kolo otevřeného ratingového turnaje (AUTO IN FORD OPEN), který je započítáván do světového žebříčku. Poslední partie  budou odehrány v sobotu 30. července. O vítězství v turnaji bude bojovat 356 hráčů (4 mezinárodní mistři) z 19 zemí (Rusko, Česká republika, Bělorusko, Lotyšsko, Polsko, Nizozemí, Španělsko, Německo, Dánsko, Slovensko, Gruzie, Francie, Island, Itálie, Norsko, Belgie, Maďarsko, Litva a Lucembursko). Vítěz si odveze finanční odměnu ve výši 15 tisíc korun. Nejvýše nasazeným hráčem s ELO FIDE 2440 je polský hráč Dobosz Henryk. Českým nejvýše nasazeným hráčem je Marian Sabol (ELO FIDE 2350) z Vysokého Mýta.

	Dnes dostali příležitost i mladí hráči. Konal se otevřený turnaj čtyřčlenných družstev mládeže do 16 let (VČP OPEN). O vítězství a věcné ceny bojovalo 17 týmů z Ruska, České republiky, Lotyšska a Německa.




VÝSLEDKY  PARDUBICE OPEN



(první tři nejlépe nasazení hráči)

Najer (Rus.) – Monroy (Fr.)	1:0
Borovikov (Ukr.) – Thorfinnsson (Island)	1:0
Štoček (ČR) – Vokoun (ČR)	0,5 : ,05




(hráči z východních Čech)

Hába (Chrudim) – Holmsgaard (Dán.)	0,5 : 0,5
Láznička (Bauset Pardubice) –Frolík (ČR)	0,5 : 0,5
Bernášek (Bauset Pardubice) –Bronikova (Rus.)	0 : 1
Lechtynský (Turnov) –Pokorný (ČR)	1 : 0
Stehno (Bauset Pardubice)- Braschi (Ital.)	 1 : 0
Petr (Bauset Pardubice) – Michenka (SR)	0,5 : 0,5
Lerch (Bauset Pardubice) – Chanda (Ind.)	1 : 0
Jedlička (Polabiny Pardubice) –Visser (Niz.)	0 : 1
Ringel (Náchod) – Eryomenko (Ukr.)	0,5 : 0,5
Mojžíš (Polabiny Pardubice) – Bibik (Rus.)	0,5 : 0,5
Novotný (Polabiny Pardubice) –Jurek (ČR)	1: 0
Bujnoch (Chrudim) –Filipenko (Rus.)	0 : 1


VÝSLEDKY  VČP OPEN

	Yamal (Rus.)
	Tlumen (Rus.)

Latia (Lotyš.)



S pozdravem
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