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


30. 7. 2005

	Na konci této tiskové zprávy naleznete rozhovor s novým amatérským mistrem Evropy Petrem Kapustou.

	Dnešek byl závěrečným hracím dnem mezinárodního festivalu šachu, bridže a her – CZECH OPEN. Rozhodovalo se o vítězích turnajů a nových amatérských mistrech Evropy. 

Zítra od 9 hodin proběhne v Duhové aréně slavnostní vyhlášení pěti hlavních šachových turnajů. 

	Kromě závěrečných 9. kol pěti hlavních turnajů dnes ještě proběhly dva speciální turnaje: uzavřený bleskový (2 x 5 minut) turnaj osobností (HOTEL ZLATÁ ŠTIKA CUP – TURNAJ V.I.P) a uzavřený bleskový (2 x 5 minut) turnaj šachových pořadatelů a novinářů (PARDUBICE CUP). 
	Turnaje V.I.P. se zúčastnilo 26 přívrženců šachu. K šachovnících zasedli např. hokejový brankář Dominik Hašek, bývalý ministr a primátor hlavního města Prahy  a současný prezident Šachového svazu České republiky Igor Němec, primář psychiatrického oddělení pardubické nemocnice Jan Kolomazník či předseda Šachového svazu České republiky Petr Herejk. Zahráli si i zástupci sponzorů: Michal Hozák (společnost Infinity), Vladimír Kyzlink (Plynostav) či Petr Juchelka (Kontax), který se účastnil na letošním CZECH OPEN i  otevřeného mistrovství ČR v bleskovém maratónu. Úřad Pardubického kraje zastupoval Jan Řezníček. Zahrát si přišel i Petr Zálesák ze společnosti Topo Plus, která zajišťuje přímé přenosy vybraných partií velmistrovského turnaje. Díky Martinovi Stehlému ze Švýcarska a předsedovi katarského šachového svazu Michaelovi Shadarevianovi ze Sýrie měl turnaj mezinárodní hráčské osazenstvo. Zvítězil bývalý pardubický extraligový šachista Jiří Pačovský, který na turnaji zastupoval dalšího sponzora festivalu, chvaletickou elektrárnu.
	Hráčské obsazení turnaje šachových pořadatelů a novinářů bylo velmi kvalitní. Vždyť na startovní listině figurovali 4 mezinárodní mistři. Hráči přijeli z 8 zemí (Polsko, Česká republika, Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Lotyšsko, Arménie, Německo a Irák). Do turnaje nastoupili 22 hráči. Několik rozhodčích (např. Dmitrij Lybin z Běloruska či náš Jaroslav Benák) si vyzkoušeli turnaj také z hráčského pohledu. 

VÝSLEDKY  HOTEL ZLATÁ ŠTIKA CUP (turnaj V.I.P.)

1. Jiří Pačovský	7 bodů
2. Petr Herejk 		6 bodů
3. Jan Řezníček	6 bodů




VÝSLEDKY  PARDUBICE CUP (turnaj šachových pořadatelů a novinářů)

1. Aleksander Czerwonski (Pol.)	7 bodů
2. Štefan Gross (ČR)			6,5 bodu
3. Sergej Bystrov (Rus.)		6,5 bod

V turnaji v malé kopané, kam se přihlásilo 38 týmů z 10 zemí (Polsko, Dánsko, Rusko, Česká republika, Slovensko, Chorvatsko, Německo, Island, Itálie a Litva) se do finálových zápasů probojovala čtyři družstva. Nakonec zvítězilo české mužstvo Hot Peppers. Jako druzí skončili fotbalisté z ruského týmu  Otradhoe. Ke 3. místu se prostřílelo české družstvo STS Chvojkovice Brod.

	Velmistrovský turnaj (PARDUBICE OPEN) vyhrál Andrej Kovalev z Běloruska, který hraje českou extraligu za ŠK BAUSET PARDUBICE. Tento hráč ještě v roce 2002 hrál pouze v B turnaji, kde skončil na 3. místě. Dnes jeho výhra nad Michalem Oleksienkem z Ukrajiny znamenala celkové vítězství v turnaji a finanční prémii 75 tisíc korun. Jevgenij Najer z Ruska překvapivě již po hodině hry remizoval s Vladimírem Potkinem z Ruska. Kdyby Najer dnešní partii vyhrál, stal by se jediným hráčem v historii velmistrovských turnajů na CZECH OPEN, který by zvítězil dvakrát. Najer velmistrovský turnaj vyhrál roku 1996. Dnes ale spíše vsadil na jistotu v podobě remízy, což ho ale nakonec odsunulo na konečné 5. místo. Velkým překvapením jsou umístění až 93. nasazeného Thomase Henrichse z Německa (6. místo) a Valerije Šalimova z Ukrajiny (7. místo), který v průběhu turnaje zaujímal i vedoucí místo.

VÝSLEDKY  PARDUBICE OPEN


Pořadí Nasazení     Jméno                        FED 	    Body
   1     8 	GM**KOVALEV ANDREI              Bělorus.  7,5  
   2     9 	GM  POTKIN VLADIMIR             RUS  	    7   
   3     4 	GM  AZAROV SERGEI               Bělorus.  7   
   4    17 	IM* KHARITONOV ALEXANDER        RUS       7   
   5     1 	GM  NAJER EVGENIY               RUS       7   
   6    93 	IM  HENRICHS THOMAS             Něm.      6,5 
   7    85 	IM  SHALIMOV VALERY             UKR       6,5 
   8    35 	IM  OLEKSIENKO MIKHAILO         UKR       6,5 
   9    16 	GM  ZUBAREV ALEXANDER           UKR       6,5 
  10     5 	GM  FRIDMAN DANIEL              Lotyš.    6,5 

*IM = mezinárodní mistr
**GM = velmistr

(hráči z východních Čech)

Hába (Chrudim) – 			   36. místo		6 bodu
Bernášek (Bauset Pardubice) – 	   43. místo		6 bodu
Láznička (Bauset Pardubice) – 	   66. místo		5,5 bodu
Lechtynský (Turnov) – 		  105. místo		5 bodů
Stehno (Bauset Pardubice)-      	  142. místo	 	4,5 bodu
Jedlička (Polabiny Pardubice) – 	  238. místo		4 body
Novotný (Polabiny Pardubice) – 	  248. místo		3,5 bodu
Mojžíš (Polabiny Pardubice) – 	  252. místo		3,5 bodu
Lerch (Bauset Pardubice) – 	                257. místo                 3,5 bodu
Petr (Bauset Pardubice) – 		  263. místo		3,5 bodu
Ringel (Náchod) – 			  283. místo		3 body
Bujnoch (Chrudim) –                           309. místo               2,5 bodu

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

Kromě otevřeného velmistrovského turnaje (PARDUBICE OPEN) se dnes dohrály další čtyři turnaje:

Otevřený ratingový turnaj (AUTO IN FORD OPEN), který je započítáván do světového žebříčku. O vítězství v turnaji bojovali 364 hráči (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.

pořadí 

1. Gashimov Sarkhan (Ázerbajd.)	8 bodů
2. Tolstikh Nikolaj (Rus.)		7,5 bodu
3. Limontas Martynas (Lotyš.)	7,5 bodu

*IM = mezinárodní mistr

Do otevřeného ratingového turnaj (POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN), který je rovněž hrán coby Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek v kategorii ELO FIDE < 2000 v kategorii ELO FIDE < 2200, nastoupili 283 hráči z 25 zemí (Německo, Polsko, Rusko, Chorvatsko, Francie, Česká republika, Litva, Uzbekistán, Bělorusko, Slovensko, Itálie, Slovinsko, Švédsko, Španělsko, Dánsko, Velká Británie, Rumunsko, Finsko, Norsko, Turecko, Portugalsko, Ukrajina a Nizozemí). Celkový finanční fond činí 30 tisíc korun. Amatérským mistrem Evropy v kategorii ELO FIDE < 2200 se stál náš Petr Kapusta.

celkové pořadí

Pořadí
Nasazení do turnaje
 
Jméno
FED
Body
1
16
 
KAPUSTA PETR
ČR
8
2
117
 
SCHMIDT RAUL
Rum
7,5
3
9
 
WERNER DANIEL
Něm..
7

pořadí ME (ELO FIDE < 2000)  - muži

1. Raul Schmidt (Rum.) 	7,5 bodu	celkové 2. místo
2. Alexander Kopasov (Rus.)	6 bodů		celkové 29. místo
3. Anze Orel (Slovin..)	6 bodů		celkové 31. místo

pořadí ME (ELO FIDE < 2000) - ženy

1. Simona Ursic (Slovin.)		5,5 bodu	celkové 48. místo
2. Vilma Nadvesnik (Slov.)		5,5 bodu	celkové 63. místo
3. Jelena Onoprienko(Rus.)		5 bodů		celkové 90. místo

pořadí ME (ELO FIDE < 2200) - muži

1. Petr Kapusta (ČR)			8 bodů		celkové 1. místo
2. Raul Schmidt (Rum.)		7,5 bodu	celkové 2. místo
3. Daniel Werner (Něm.)		7 bodů		celkové 3. místo

pořadí ME (ELO FIDE < 2200) - ženy

1. Jekaterina Kabanova (Rus.)	7 bodů		celkové 6. místo
2. Natalia Berdyčevskaja (Rus.)	6,5 bodu	celkové 14. místo
3. Ursic Simona (Slovin.)		5,5 bodu	celkové 48. místo

Do otevřeného výkonnostního turnaje (KONTAX OPEN), který je započítávaný do českého žebříčku, nastoupilo 207 hráčů ze 16 zemí (Katar, Ukrajina, Rusko, Lotyšsko, Nizozemí, Německo, Slovinsko, Polsko, Lucembursko, Německo, Česká republika, Dánsko, Belgie, Francie, Itálie a Spojených arabských emirátů). Nejlepší hráči si mezi sebe rozdělí 20 tisíc korun.


pořadí 

Pořadí.
Nasazení do turnaje
Jméno
FED
Body
1
1
POLICH SERGEI
UKR
7,5
2
3
STARUKHIN DMITRIJ
RUS
7,5
3
6
LOSEKOOT PASCAL
Niz.
7

Otevřeného amatérského turnaje (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, se účastní 300 hráčů z 21 zemí (Rusko, Lotyšsko, Ukrajina, Česká republika, Německo, Nizozemí, Finsko, Katar, Polsko, Bělorusko, Slovensko, Turecko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Belgie, Švédsko, Spojené arabské emiráty a Bahrajn). Hraje o celkový finanční fond 10 tisíc korun. Na mistrovství Evropy amatérů v kategorii ELO FIDE < 1800 skončil náš Jan Rusnak na 3. místě.

celkové pořadí 

1. Dominik Plassman (Něm.)			8 bodů
2. Domenico Giannino (Něm.)		8 bodů
3. Jan Rusnak (ČR)				7,5 bodu

pořadí ME (ELO FIDE < 1800) – muži

1. Dominik Plassman (Něm.)			8 bodů		celkové 1. místo
2. Domenico Giannino (Něm.)		8 bodů 	celkové 2. místo
3. Jan Rusnak (ČR)				7,5 bodu 	celkové 3. místo

pořadí ME (ELO FIDE < 1800) - ženy

	1. Irina Kuzmina (Rus.)	7,5 bodu	celkové 5. místo
	2. Jevgenija Korman (Luc.)	6 bodů		celkové 43. místo
	3. Ante Smotlaka (Corvat.)	6 bodů		celkové 44. místo

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 PETREM KAPUSTOU



Rozhovor s Petrem Kapustou
(celý rozhovor naleznete na www.chesslady.com)

	Teprve jedenadvacetiletý šachista z Uherského Brodu se dnes stal amatérským mistrem Evropy v kategorii ELO FIDE < 2200, které se odehrálo v rámci otevřeného ratingového turnaje POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN. Petr Kapusta hraje první ligu za Uherský Ostroh a druhou ligu za Staré Město.

	Gratuluji k tak obrovskému úspěchu. Jak byste zhodnotil celý turnaj.

	Ze začátku se mi moc tedy nedařilo. Prohrál jsem s nejvýše nasazeným hráčem turnaje. Pak se mi již dařilo a vyhrál jsem všechny zbylé partie. V posledních třech kolech jsem hrál se šachistkami.

	Jak si amatérského evropského titulu považujete? Kam ho řadíte ve své kariéře?

	Je to můj dosavadní největší životní úspěch. Ještě nikdy se mi nepodařilo vyhrát nějaký větší turnaj. V tomto turnaji hrálo zhruba 300 hráčů a přesto se mi podařilo zvítězit. Jsem za to strašně rád. Mám zkrátka obrovskou radost.

	Jak své vítězství oslavíte?

	Dnes s kamarády-šachisty. Potom budou další bouřlivé oslavy doma. 

	Zatím nejste profesionálním šachistou. Jaké máte povolání?

	V Uherském Brodě dělám taxikáře. Šachům se věnuju od dvanácti let.

	Co máte hráčsky v plánu? Po tomto úspěchu budete určitě mířit výš. Co budete hrát na příštím ročníku CZECH OPEN?

	Nejbližší turnaj, kterého se zúčastním, bude za čtrnáct dní turnaj ve Starém Městě. Chtěl bych určitě prorazit do silnějších turnajů. Možná se i poohlédnu po nějakém trenérovi. Chci určitě na sobě zapracovat a dostat se výš. Příští rok bych si chtěl na CZECH OPEN zahrát velmistrovský turnaj, ale k tomu potřebuji ELO FIDE vyšší než 2200. Takže mým nejbližším cílem bude určitě si zvýšit ELO FIDE.

	Pokolikáté jste na CZECH OPEN?

	Letos to je již popáté. CZECH OPEN pro mne představuje vrchol šachové sezóny. Je to také dobrá příležitost setkat se s kamarády a známými. 

	Vyzkoušel jste si i jiné hry než šachy?

	Zapojil jsem se pouze do luštění křížovek, ale to mi moc nešlo. 

	Co říkáte na přímé přenosy vybraných partií velmistrovského turnaje?

	Pro festival jako takový to byl určitě velký krok dopředu. Sám jsem několik partií sledoval na internetu. 

	Nezaznamenal jste, že by se nějaký hráč snažil napodobit zahájení, které by viděl na plátně, kam se vybrané partie promítají?

	Taky mě to napadlo, že by toho někdo takto mohl využít, ale v šachách je již po několika tazích nezměrné množství pozic, takže by to nikomu moc nepomohlo.

	Kdo či co vás nejvíce zaujalo ve velmistrovském turnaji?

	Nejvíc asi Lukáš Klíma, který začal skvěle. Hrál pěkné partie, které se mi  moc líbily. Jemu  jsem hodně fandil, ale závěr mu bohužel nevyšel. Ze zahraničních hráčů to byl letošní vítěz Andrej Kovalev.

	V posledních třech partiích jste hrál s ženami. Nerozptylovalo vás to?

	Snažil jsem si co nejméně všímat jejich vzhledu. Zkrátka jsem více sledoval dění na šachovnici.

	Mají ženy odlišný hráčský styl od mužů?

	Možná ano. Mají dost nevyrovnané výkony. Někdy dokážou zahrát velmi obtížné partie se silnými hráči, ale někdy zase prohrají s o dost slabším soupeřem. 

	Na absolutní špičce se hráčky moc nevyskytují. Jak si to vysvětlujete?

	To je otázka. Možná dokážou těžko skloubit hraní s rodinou. 

	Anatolij Karpov to vysvětluje tím, že jsou šachy nesmírně náročné i po  fyzické stránce a z toho důvodu vycházejí ženy ve srovnání s muži hůře. Souhlasil byste s tím?

	Něco na tom bude. Někde jsem četl článek, ve kterém spočítali, že energie, kterou vydá šachista při partii se rovná energii, kterou vydá sprinter na stometrové trati.


