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


24. 7. 2005



	V šachové části festivalu dnes bylo na programu 6 turnajů, včetně otevřeného velmistrovského turnaje (PARDUBICE OPEN) a dvou Otevřených mistrovství Evropy amatérů a amatérek (POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN v kategorii                  ELO FIDE < 2200 a v kategorii ELO FIDE < 2000  a JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA OPEN v kategorii ELO FIDE < 1800).
	
	Pěti hlavních turnajů (PARDUBICE OPEN, AUTO IN FORD OPEN, POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN, KONTAX OPEN a JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA OPEN) se celkem účastní 1487 hráčů z téměř pěti desítek zemí světa.	

	Všechny výše zmíněné turnaje se dohrají v sobotu, 30. července, ale slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v neděli, 31. července, v Duhové aréně.

	Pořadí národů dle medailí (k 20. 7.):

	1. Česká republika 	8 zlatých	12,5 stříbrných	8 bronzových
	2. Ukrajina		2,5 zlatých	1 stříbrná		1 bronzová
	3. Japonsko		2 zlaté		2 stříbrné		2 bronzové

	Dnes měli návštěvníci Obchodního centra Grand možnost naposledy si vyzkoušet  různé zajímavé hry, ať již logické, postřehové či zaměřené na zručnost. Firma HASBRO zde  uspořádala volné hraní a prezentaci nejen deskových her. K vidění byly i hlavolamy či karetní hry. Jaroslav Flejberk, který celou akci zorganizoval, se zabývá kvízy a sbírá hlavolamy, kterých má již úctyhodné množství.
	Nejvíce pozornosti poutala hra upwords, která se hraje podobně jako scrabble, i když se liší v několika ohledech. U upwords nemají jednotlivá písmenka rozdílné bodové ohodnocení, jako je tomu u scrabblu. Hráč dostane vždy jeden bod za jakékoli písmeno ve slově, které vytvořil. Navíc je u upwords možné na jednom políčku pokládat více písmen na sebe. Zatím se tato hra na soutěžích nehraje, ale pomalu si získává příznivce. 

	Včera, 23. července, se konal již druhý společenský večer na koupališti Cihelna. Pro návštěvníky byly připraveny opékání selete a živá hudba. Závěrečný společenský večer se uskuteční tento pátek (29. července). 

	
ŠACHY

	Dnes byla na programu třetí kola otevřeného velmistrovského turnaje (PARDUBICE OPEN), který je součástí světového seriálu ACP TOUR, a otevřeného ratingového turnaje (AUTO IN FORD  OPEN), který je započítávaný do světového žebříčku. 

	Na velmistrovském turnaji (PARDUBICE OPEN) se zatím třem nejlépe nasazeným hráčům příliš nedaří. V průběžném pořadí po 3. kole se ani jeden z nich nedostal do nejlepší desítky. Nejlepší z Čechu je zatím na 6. místě se 3 body Lukáš Klíma. Nejlepší z Východočechů je před 4. kolem, které je na programu zítra, Pavel Stehno, který je nyní na výborném 15. místě se ziskem 2,5 bodů

	Druhými koly pokračovaly: otevřený ratingový turnaj (POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN), který je rovněž hrán coby Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek v kategorii ELO FIDE < 2200 a v kategorii ELO FIDE < 2000, otevřený výkonnostní turnaj (KONTAX OPEN), který je započítávaný do českého žebříčku, a otevřený amatérský turnaj (JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA OPEN), který je rovněž započítáván do českého žebříčku a který je hrán i jako Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek v kategorii ELO FIDE < 1800.

	Dnes se také odehrál otevřený bleskový (2 x 5 minut) turnaj (ZNOVÍN ZNOJMO OPEN), do kterého nastoupilo 119 hráčů z 13 zemí (Bělorusko, Ukrajina, Česká republika, Rusko, Polsko, Turkmenistán, Litva, Německo, Lotyšsko, Chorvatsko, Kanada, Rakousko,     a Itálie). Nejprve museli hráči projít devíti koly kvalifikace. Poté se hrálo k.o. systémem. Turnaj vyhrál Zhigalko Sergej z Běloruska. Z českých hráčů se nejlépe (3. místo) umístil Miloš Jírovský. 


VÝSLEDKY  PARDUBICE OPEN

(průběžné pořadí po 3. kole)

Pořadí
Jméno
FED
Body
1
POOBESH ANAND
IND
3
2
ZUBAREV ALEXANDER
UKR
3
3
NINOV NIKOLAY
BUL
3
4
SHANAVA KONSTANTINE
Gruz.
3
5
GAVRILOV ALEXEI
RUS
3
6
KLIMA LUKAS
ČR
3
7
VOVK YURI
UKR
3
8
ISMAGAMBETOV ANUAR
Kazach.
3
9
SHALIMOV VALERY
UKR
3
10
CHASOVNIKOVA EUGENIA
RUS
2,5


(první tři nejlépe nasazení hráči)

Najer (Rus.) –Novotný (ČR.)	1:0
Borovikov (Ukr.) –  Langner (ČR.)	1:0
Štoček (ČR) – Wirig (Fr.)	0,5 : 0,5

Najer (Rus.) – průběžné  38. místo	2,5 bodu	
Borovikov (Ukr.) –  průběžné  16. místo	2,5 bodu	
Štoček (ČR) – průběžné  71. místo	 2 body	

(hráči z východních Čech)

Hába (Chrudim) – Frolík (ČR.)	0,5: 0,5
Láznička (Bauset Pardubice) –Šušpanov (Rus.)	1: 0
Bernášek (Bauset Pardubice) –Nuesken (Něm.)	1 : 0
Lechtynský (Turnov) –Kachar (Rus.)	0,5: 0,5
Stehno (Bauset Pardubice)- Bakre (Ind.)	 0,5: 0,5
Petr (Bauset Pardubice) – Klimakovs (Lotyš.)	0 : 1
Lerch (Bauset Pardubice) – Hanko (SR.)	0 : 1
Jedlička (Polabiny Pardubice) –Ramesa (Chorvat.)	1 : 0
Ringel (Náchod) – Vokáč (ČR.)	0,5: 0,5
Mojžíš (Polabiny Pardubice) – Doukhine (Rus.)	0,5 : 0,5
Novotný (Polabiny Pardubice) –Najer (Rus.)	0: 1
Bujnoch (Chrudim) –Steiner (Rak.)	1 : 0

Stehno (Bauset Pardubice)- průběžné  15. místo	2,5 bodu
Láznička (Bauset Pardubice) – průběžné  28. místo	2,5 bodu
Novotný (Polabiny Pardubice) – průběžné  47. místo	2 body
Ringel (Náchod) – průběžné  55. místo	2 body
Lechtynský (Turnov) – průběžné  102. místo	2 bodu
Bernášek (Bauset Pardubice) – průběžné  117. místo	2 bodu
Mojžíš (Polabiny Pardubice) – průběžné  149. místo	1,5 bodu
Hába (Chrudim) – průběžné  181. místo	1,5 bodu
Bujnoch (Chrudim) – průběžné  261. místo	1 bod
Jedlička (Polabiny Pardubice) – průběžné  271. místo	1 bod
Petr (Bauset Pardubice) – průběžné  298. místo	0,5 bodu
Lerch (Bauset Pardubice) – průběžné  324. místo	0 bodů



VÝSLEDKY  ZNOVÍN ZNOJMO OPEN (bleskový turnaj)

(celkové)

	Sergej Zhigalko (Bělorus.)	7,5 bodu

Dmitrij Fingerov (Ukr.)	7 bodů
Miloš Jírovský (ČR)		7 bodů


 (hráči z východních Čech)

Marian Sabol (Vysoké Mýto)	15. místo	6 bodů
Jiří Lechtynský (Turnov)		16. místo	6 bodů
Petr Laušman (Pardubice)		53. místo	5 bodů



	





S pozdravem
				Jiří Pavliš - tiskový mluvčí CZECH OPEN 2005
				tel.: 606 44 75 86
				e-mail: seznam.cz" pavlis.jiri@seznam.cz
				web: www.czechopen.net


