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


25. 7. 2005

	Část rozhovoru s Jiřím Štočkem, třetím nejlepším českým šachistou, naleznete na konci této tiskové zprávy. Celý rozhovor bude k dispozici na www.chesslady.com .

	V šachové části festivalu dnes bylo na programu 5 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).

	Zítra, 26. července, nebudou festival vyplňovat pouze šachy. Nejen pro šachisty odstartuje úvodními zápasy turnaj v malé kopané. Celkem se přihlásilo rekordních 38 manšaftů. Finálové zápasy proběhnou v sobotu 30. července.

	Kdo zrovna neholduje fotbalu, může si pro změnu zasoutěžit v luštění křížovek. Již podruhé na CZECH OPEN  mohou křížovkáři poměřit své dovednosti s ostatními. Vypsány jsou 4 kategorie: švédská křížovka (klasická křížovka s legendou uvnitř) pro dospělé nad 21 let a pro mládež (13 - 21 let), dále pak mohou děti do 13 let a cizinci bez rozdílu věku řešit osmisměrku. Luštit se bude i zítra, 27. července. Nejlepší křížovkáři budou vyhlášeni ve čtvrtek 28. července v Duhové aréně.

STATISTIKA
pořadí států podle medailí:

1. Česká republika	10 zlatých	16 stříbrných	10 bronzových
2. Ukrajina    	4,5	        	1       		2
3. Rusko      	3,5     		3       		2
4. Japonsko      	2       		2       		2
5. Polsko		2          		0    		1     
6. Nizozemí      	1       		2       		2 
7. Slovensko      	1       		1       		1,5
8. Německo      	1       		0       		1     
9. Litva      	1       		0	       	0,5
10. Gruzie      	0       		1       		0
11. Lotyšsko      	0       		0       		2
12.-13. Bělorusko  0       		0       		1
12.-13. Rumunsko 0       		0       		1

ŠACHY - hlavní turnaje

počet účastníků 

celkem - 1488 hráčů ze 43 zemí
Celkem 849 hráčů jsou na světovém žebříčku s ELO FIDE, což je 57% hráčů.

PARDUBICE OPEN	- 333 hráčů
AUTO IN FORD OPEN	- 364
POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN - 284
KONTAX OPEN - 207
JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA OPEN  - 300

Počty účastníků z jednotlivých zemí:

Česká republika   470 	 	
Německo  309		
Rusko   169		
Polsko   106		
Lotyšsko    51		
Slovinsko    37		
Ukrajina    35		
Spojené arabské emiráty 35		
Nizozemí    33		
Bělorus   31		
Katar    26		
Francie    22		
Itálie    21		
Slovensko    19		
Lucembursko    19		
Chorvatsko	18
Dánsko	17
Indie	12
Norsko	10
Španělsko 8
Litva	8
Belgie	6
Finsko	5
Švédsko	5
Rakousko 4
Island	4
Kazachstán 3
Turecko	3
Rumunsko 3
Bulharsko 2
Izrael	2
Velká Británie 2
Gruzie 2
Uzbekistán 2
Portugalsko 2
Ázerbájdžán 1
Moldávie 1
Řecko 1
Bosna a Hercegovina 1
Brunej 1
Turkmenistán 1
Irsko  1
Uruguay 1

PARDUBICE OPEN:

- průměrné ELO všech hráčů   - 2333
- 33 velmistrů
- 94 mezinárodních mistrů

KOMPLETNÍ STATISTIKY NALEZNETE NA: www.czechopen.net/news/stat_cz.php















VÝSLEDKY  PARDUBICE OPEN

(průběžné pořadí po 4. kole)

Pořadí
Nasazení
do turnaje
 
Jméno
FED
Body
1
79
IM*
VOVK YURI
UKR
4
2
85
IM
SHALIMOV VALERY
UKR
4
3
129
IM
POOBESH ANAND
IND
3,5
4
9
GM**
POTKIN VLADIMIR
RUS
3,5
5
4
GM
AZAROV SERGEI
Bělorus.
3,5
6
17
IM
KHARITONOV ALEXANDER
RUS
3,5
7
8
GM
KOVALEV ANDREI
Bělorus.
3,5
8
29
IM
NINOV NIKOLAY
BUL
3,5
9
5
GM
FRIDMAN DANIEL
Lotyš.
3,5
10
70
IM
KLIMA LUKAS
ČR
3,5

*IM = mezinárodní mistr
**GM = velmistr

(prvních 10 šachovnicí)

Vovk (Ukr.) – Zubarev (Ukr).	1:0
Ninov (Bulhar.) – Klíma (ČR)	0,5:0,5
Šalimov (Ukr.) – Šanava (Gruz.)	1:0
Poobesh (Ind.) – Gavrilov (Rus.)	0,5:0,5
Fridman (Lotyš.) – Ismagambetov	(Kazach.)	1:0
Najer (Rus.) – Heberla (Pol.)	1:0
Arutinian (Gruz.) – Borovikov (Ukr.)	 0,5:0,5
Szymanski (Pol.) – Azarov (Bělorus.)	0,5:0,5
Richter (Něm.) – Kovalev (Bělorus.)	0:1
Potkin (Rus.) – Tunik (Rus.)	1:0

(první tři nejlépe nasazení hráči)

Najer (Rus.) –Heberla (Pol.)	1:0
Borovikov (Ukr.) –  Arutinian (Gruz.)	0,5:0,5
Štoček (ČR) – Krapivin (Rus.)	0 : 1

Najer (Rus.) – průběžné  15. místo	3,5 bodu	
Borovikov (Ukr.) –  průběžné  24. místo	3 body	
Štoček (ČR) – průběžné  153. místo	 2 body	





(hráči z východních Čech)

Hába (Chrudim) – Aliev (Turkmen.)		1: 0
Láznička (Bauset Pardubice) –Henrichs (Něm.)	0: 1
Bernášek (Bauset Pardubice) –Liwak (Pol.)	1 : 0
Lechtynský (Turnov) –Dovženko (Ukr.)	0,5: 0,5
Stehno (Bauset Pardubice)- Hausrath (Něm.)	 0,5: 0,5
Petr (Bauset Pardubice) – Parligras (Rum.)	0,5 : 0,5
Lerch (Bauset Pardubice) – Visser (Niz.)	0,5: 0,5
Jedlička (Polabiny Pardubice) –Mariano (Ital.)	0,5 : 0,5
Ringel (Náchod) – Askarov (Rus.)	0: 1
Mojžíš (Polabiny Pardubice) – Aliavdin (Bělorus.)	0 : 1
Novotný (Polabiny Pardubice) –Janturin (Rus.)	0: 1
Bujnoch (Chrudim) –Skjoldborg (Dán.)	0,5: 0,5


Stehno (Bauset Pardubice)- průběžné  23. místo	3 body
Láznička (Bauset Pardubice) – průběžné  90. místo	2,5 bodu
Hába (Chrudim) – průběžné  105. místo	2,5 bodu
Lechtynský (Turnov) – průběžné  108. místo	2,5 bodu
Bernášek (Bauset Pardubice) – průběžné  120. místo	2,5 bodu
Novotný (Polabiny Pardubice) – průběžné  133. místo	2 body
Lerch (Bauset Pardubice) – průběžné  167. místo	2 body
Ringel (Náchod) – průběžné  142. místo	2 body
Mojžíš (Polabiny Pardubice) – průběžné  227. místo	1,5 bodu
Bujnoch (Chrudim) – průběžné  249. místo	1,5 bodu
Jedlička (Polabiny Pardubice) – průběžné  262. místo	1,5 bodu
Petr (Bauset Pardubice) – průběžné  292. místo	1 bod



KOMPLETNÍ VÝSLEDKY NALEZNETE NA: www.czechopen.net/results/index_cz.php

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


PŘÍLOHA – ROZHOVOR S JIŘÍM ŠTOČKEM







ČÁST ROZHOVORU S JIŘÍM ŠTOČKEM
(celý rozhovor naleznete na www.chesslady.com)

	Současné české šachové trojce, Jiřímu Štočkovi, se zatím na letošním CZECH OPEN daří. Svoje hráčské kvality projevil na otevřeném Mistrovství České republiky v rapid (2 x 30 minut) šachu (CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN), které se současně hrálo i jako Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek v kategorii ELO FIDE < 2200     a které bylo součástí světového seriálu ACP TOUR. Tento turnaj Jiří Štoček vyhrál        a získal český mistrovský titul v této šachové disciplině, které se zúčastnilo 27 velmistrů a 55 mezinárodních mistrů. V turnaji startovali i dva nejlepší čeští šachisté, David Navara a Vlastimil Babula.
	Nyní Jiří Štoček hraje otevřený velmistrovský turnaj (PARDUBICE OPEN), který je součástí světového seriálu ACP TOUR.


	Gratuluji k českému mistrovskému titulu, která jste získal v rapid šachu. Čekal jste takový úspěch?

	Musím se přiznat, že nejsem specialistou v rapid šachu. Jsem v něm slabší než v šachu obyčejném. Mohu říci, že je to můj životní úspěch v této disciplině. 

	Jaké výhlídky si dáváte na velmistrovském turnaji, ve kterém jste třetím nejlépe nasazeným hráčem. Navíc díky termínové kolizi CZECH OPEN s mistrovstvím Evropy družstev je průměrný rating nejsilnějších hráčů turnaje nižší.

	Do Pardubic jezdím pravidelně již 11 let. Při první účasti nebylo mým cílem vyhrát, ale nyní mohu pomýšlet i na vítězství.

	Jaký byl váš největší dosavadní úspěch na CZECH OPEN?

	V roce 1998 jsem se dělil s šesti dalšími hráči o první místo. Tehdy jsem měl 7 bodů z 9 partií. Se stejným bodovým ziskem jsem se dělil o druhé místo v roce 2000. 

	Nyní hrajete šachy jako profesionální hráč. Jaké máte cíle?

	Jsou tomu již dva roky, co se šachům věnuji plně profesionálně, i když první půl rok jsem po útrapách civilní služby spíše odpočíval. Jeden a půl roku se tedy šachům intenzivně věnuji. Žádné konkrétní cíle si nedávám. Zkrátka se snažím sloužit šachu takovým způsobem, který považuji za správný. 

	Co si představujete pod pojmem sloužit šachu?

	To znamená snažit se hrát co nejlepší partie a nějakým způsobem přispět alespoň k teorii zahájení. 




Máte mezi šachisty nějaké vzory?

	Z mé publikační aktivity celkem jasně vyplývá, že mým největším idolem je Alexandr Aljechin. Z poválečných hráčů určitě Garry Kasparov. Také Jan Timman, i když nebyl mistrem světa, tak k tomu měl poměrně blizoučko. Jeho přístup k šachu se mi jeví velmi sympaticky. 

	Jaké máte koníčky? Studoval jste astronomii, nalézáte na ní čas?

	Astronomii se v praxi bohužel nevěnuji, vybral jsem si šachy, ale mám ji stále jako koníčka. Musím přiznat, že nestačím sledovat poslední vývoj v různých oblastech tohoto oboru. Postupně se můj zájem bohužel dostává až na téměř populární úroveň. Jinak se zajímám o historii a přírodní vědy. Dalším sportům se nevěnuji.

	


