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

27. 7. 2005


V sobotu 30. července se uskuteční uzavřený bleskový (2 x 5 minut) turnaj osobností (HOTEL ZLATÁ ŠTIKA CUP – TURNAJ V.I.P.) Účast přislíbil krom jiných i hokejový brankář Dominik  Hašek. Hrát se bude od 9 hodin v Duhové aréně.

	Pořadatelé festivalu a novináři si v sobotu 30. července zahrají v Duhové aréně od 9 hodin bleskový (2 x 5 minut) turnaj (PARDUBICE CUP). 

	V šachové části festivalu  bylo i dnes 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).

	K posledním partiím usednou šachisté v sobotu 30. července. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v neděli 31. července v Duhové aréně. 

	Po 6. kole velmistrovského turnaje se na průběžné 1. místo dostal Valery Šalimov z Ukrajiny, který je až 85. nasazeným hráčem. V turnaji ještě neprohrál, pouze dnes remizoval s turnajovou jedničkou Jevgenijem Najerem z Ruska. Ten si oproti včerejšku, kdy byl na průběžném 4. místě, pohoršil a zatím je na 7. místě. Na druhé vítězství pardubického velmistrovského turnaje však stále může pomýšlet. Pokud by v turnaji zvítězil, stal by se tak jediným šachistou, kterému se to podařilo. Nejlépe nasazený český hráč, Jiří Štoček, dnes remizoval s krajanem Michelkou a zatím drží až 112. místo se ziskem 3,5 bodu. V turnaji se velmi daří 70. nasazenému hráči Lukáši Klímovi. S 5 body se dostal až na výborné 2. místo. 

	Návštěvníci Duhové arény si dnes mohli zasoutěžit v luštění křížovek. Soutěžit se mohlo i včera v Ideonu. 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. Nejlepší křížovkáři budou vyhlášeni ve čtvrtek 28. července v Duhové aréně. Hodnotí se dle dvou kritérií: správnost vyluštění a čas. Nejlepší budou odměněni věcnými cenami.
	Křížovky má, stejně jako tomu bylo minulý rok, na starosti Jiří Zvolánek, který se zabývá tvořením křížovek. Jak sám přiznal, jedna křížovka mu zabere okolo tří dnů, ale někdy je s ní hotov i za pět šest hodin. 
V luštění křížovek se pořádají i celorepublikové soutěže a turnaje Grand Prix. Sám Jiří Zvolánek je dvojnásobným mistrem České republiky.

Dnes pokračoval turnaj v malé kopané, do kterého nastoupilo rekordních 38 mužstev. Do finálových zápasů nastoupí fotbalisté v sobotu 30. července.

VÝSLEDKY  PARDUBICE OPEN

(průběžné pořadí po 6. kole)

Pořadí
Nasazení do turnaje
 
Jméno
FED
Body
1
85
IM*
SHALIMOV VALERY
UKR
5,5
2
70
IM
KLIMA LUKAS
ČR
5
3
4
GM**
AZAROV SERGEI
Bělorus.
5
4
8
GM
KOVALEV ANDREI
Bělorus
5
5
5
GM
FRIDMAN DANIEL
Lotyš.
5
6
93
IM
HENRICHS THOMAS
Něm.
5
7
1
GM
NAJER EVGENIY
RUS
5
8
35
IM
OLEKSIENKO MIKHAILO
UKR
5
9
23
GM
GUTMAN GENNADI
UKR
5
10
34
GM
MOROZ ALEXANDER
UKR
5

*IM = mezinárodní mistr
**GM = velmistr

(prvních 10 šachovnic)

Najer (Rus.) – Šalimov (Ukr.)		0,5:0,5
 Klíma (ČR.) – Azarov (Bělorus.)		0,5:0,5
Fridman (Lotyš.)– Vološin (ČR.)		1:0
Cvek (ČR.) – Kovalev (Bělorus.)		0:1
Potkin (Rus.) – Shanava (Gruz..)		0,5:0,5
Geller (Rus.) – Savčenko (Rus.)		0,5:0,5
Gutman (Ukr.) – Kryvoruchko (Ukr.)	 1:0
Grachev (Rus.) – Gavrilov (Rus.)		0,5:0,5
Ninov (Bulhar.) – Štyrenkov (Rus.)		0,5:0,5
Arutinian (Gruz.) – Anisimov (Rus.)		0,5:0,5

(první tři nejlépe nasazení hráči)

Najer (Rus.) – Šalimov (Ukr.)		0,5:0,5
Borovikov (Ukr.) – Poobesh (Ind.)		0,5:0,5
Štoček (ČR) – Michenka (ČR)		0,5:0,5

Najer (Rus.) – 		průběžné  7. místo	5 bodů	
Borovikov (Ukr.) –  		průběžné  35. místo	4 body	
Štoček (ČR) – 		průběžné  112. místo	 3,5 bodu	


(hráči z východních Čech)

Hába (Chrudim) – Kim  (Rus.)					0,5:0,5
Láznička (Bauset Pardubice) –Hasangatin (Rus.)			0,5:0,5
Bernášek (Bauset Pardubice) –Thorfinnsson (Island)		1 : 0
Lechtynský (Turnov) –Makarov (Rus.)				0,5:0,5
Stehno (Bauset Pardubice)- Novotný (ČR)		 		1: 0
Petr (Bauset Pardubice) – Bartoš (ČR)				0,5:0,5
Lerch (Bauset Pardubice) – Mojžíš (ČR.)				0: 1
Jedlička (Polabiny Pardubice) –Langner (ČR)			0,5:0,5
Ringel (Náchod) – Steiner (Rak.)					0: 1
Mojžíš (Polabiny Pardubice) – Lerch (Bauset Pardubice)		1:0
Novotný (Polabiny Pardubice) – Stehno (Bauset Pardubice)	0: 1
Bujnoch (Chrudim) –Fruebing (Něm.)				1:0




Stehno (Bauset Pardubice)-      	průběžné  43. místo	 	4 body
Láznička (Bauset Pardubice) – 	průběžné  47. místo		4 body
Hába (Chrudim) – 			průběžné  67. místo		4 body
Lechtynský (Turnov) – 		průběžné  70. místo		4 body
Bernášek (Bauset Pardubice) – 	průběžné  124. místo		3,5 bodu
Novotný (Polabiny Pardubice) – 	průběžné  139. místo		3 body
Mojžíš (Polabiny Pardubice) – 	průběžné  164. místo		3 body
Jedlička (Polabiny Pardubice) – 	průběžné  196. místo		3 body
Petr (Bauset Pardubice) – 		průběžné  230. místo		2,5 body
Bujnoch (Chrudim) – 		průběžné  233. místo		2,5 bodu
Ringel (Náchod) – 			průběžné  256. místo		2 body
Lerch (Bauset Pardubice) – 		průběžné  260. místo		2 body



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