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


15. 7. 2005


	V den zahájení festivalu, 14. července, zemřel v nedožitých 84 letech po dlouhé těžké nemoci Vladimír Novák. Patřil mezi zakladatele CZECH OPEN a podílel se i na přípravě letošního ročníku. Při zrodu festivalu dokázal využít četných kontaktů z doby, kdy se účastnil mnohých turnajů v zahraničí. 
	Poslední rozloučení s ním proběhne 21. července od 11:15 ve smuteční obřadní síni pardubického krematoria.

	Dnešní den byl opravdu nabitý. Festivalový program čítal dvanáct turnajů v devíti hrách. 

Na konci této tiskové zprávy naleznete rozhovor s dvěma japonskými profesionálními hráči šógi, kteří se včera, 14. července, zúčastnili Otevřeného bleskového mistrovství Evropy v šógi. Yaichio Ono získal evropský titul a Miyata Toshio bral stříbrnou medaili.
	

ŠACHY

	Šachová část festivalu patřila dvěma turnajům. Jednak pokračovalo otevřené Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev (OCÉ OPEN), navíc začal otevřený ratingový turnaj započítávaný do světového žebříčku (INFINITY OPEN), který potrvá až do 21. července. Hraje se na 7 kol. Celkový finanční fond činí 20 tisíc korun, přičemž na vítěze čeká částka sedmi tisíc. Ukrajinec Smirnov Igor (ELO FIDE 2451) je nejvýše nasazeným hráčem. Našemu Petru Neumanovi (ELO FIDE 2428) patří čtvrtá startovní pozice.
Celkem se do turnaje přihlásilo zhruba 80 hráčů  z Ruska, Gruzie, Ukrajiny, Ázerbajdžánu, Srbska a Černé Hory, Nizozemí, Německa, ale i z Kataru (ten má velmi početnou výpravu), Dánska, Švédska či dalších zemí.  Samozřejmě i Česká republika má na turnaji své zástupce. 
	Tři nejlépe nasazení hráči na INFINITY OPEN své partie vyhráli. I nejlepší z Čechů ukázali své kvality. A tak se žádné velké překvapení nekonalo.









VÝSLEDKY INFINITY OPEN 

(tři nejlépe nasazení hráči)

SMIRNOV(UKR) - SAMOKHINA(RUS)	1 : 0
ARUTINIAN (GEO) - HUSAIN AL-AJJI ABDULAZIZ (QAT)	1 : 0
HASANGATIN RAMIL (RUS) -  HUSSAIN AL-AJJI ABDULLA (QAT) 1 : 0

(tři nejlépe nasazení čeští hráči)

NEUMAN – THAMER K. AL-SUBAIEI AHMED (QAT) 	1 : 0
NOVOTNÝ –BEDNÁŘ             1 : 0
SNOREK – TURKOVÁ       1 : 0


VÝSLEDKY OCÉ OPEN (po 3. kole)

Tým
Part.
+
=
-
Body
Sport school N9
3
3
0
0
11˝
Eurokomplex Autoskla Pardubice A
3
3
0
0
11
Bauset Pardubice
3
3
0
0
10
Agentura 64 Grygov
3
3
0
0
9
Sibgiu
3
3
0
0
9
TJ Mladost Zilina A
3
2
1
0
9
Slavia Hradec kralove
3
2
0
1
8˝
Polska
3
2
1
0
8˝
Yamal-2
3
2
0
1
8
Yamal-1
3
2
0
1
8



(tři nejlépe nasazená družstva)

SPORT SCHOOL N9 –	1 (11 bodů)
YAMAL -1       10 (8 bodů)
EUROKOMPLEX AUTOSKLA PARDUBICE –    2 (11 bodů)
(tři nejlépe nasazená česká družstva)

AGENTURA 64 GRYGOV –	4 (9 bodů)
BAUSET PARDUBICE –		3 (10 bodů)
BOHEMIANS PRAHA A –   	24 (7 bodů)






(družstva z východních Čech)

Bauset Pardubice
3



10 bodů

Slavia Hradec kralove
7



8

Slovan Broumov
21



8

TJ Zikuda Turnov
23



7

TJ Spartak Vrchlabi
27



7

TJ Nachod
28



7

Sokol Nachod
31



7

SK Lipa A
33



6

Jiskra Horice
34



6

SK Lipa B
36



6

SK AD Jicin
44



5

Rapid Pardubice A
46



5

SK Lipa C
61



4

2222 Polabiny
76



2

Rapid Pardubice B
77



1




ŠÓGI

 	Dnes začaly 21. Mistrovství Evropy a 7. Celosvětové otevřené mistrovství. Oba turnaje potrvají až do 17. července. Ani jedné soutěže se však neúčastní jediní dva profesionální hráči, Yaichio Ono a Miyata Toshio. Ti se již festivalu účastní jako aktivní diváci, jelikož budou komentovat vybrané partie. Neúčastí těchto dvou odpadli největší favorité. 
	Hraje se o věcné ceny.


BRIDŽ

	V bridži jsou na festivalu vypsány jeden hlavní (KAROSA OPEN) a dva vedlejší (YETTI SPORT OPEN a P. MINISTR OPEN) turnaje dvojic, dále pak jeden hlavní (VESNA OPEN) a jeden vedlejší (ECM OPEN) turnaj týmů. Letos nebude chybět ani individuální turnaj (HOTEL LABE OPEN). Hráči budou bojovat o cenový fond 50 tisíc korun.
Navíc se bojuje o cenu Grand Prix, do které jsou započítávány výsledky ze všech turnajů. Cena pro vítěze Grand Prix činí 12 tisíc korun.
	Právě vedlejší turnaj družstev (ECM OPEN) dnes bridžovou část festivalu zahájil. Druhá část se odehraje 17. července, kdy se rozhodne o vítězích. 







VÝSLEDKY ECM OPEN

1.round: Czech open 2005 C                     VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Esa                   Atrium               |  25: 5   |  30:  0 |        |
  |Eva                   Prolo                |  22: 8   |  29:  6 |        |
  |Ptacol                Ceemka Idzik.        |  25: 4   |  34:  0 |        |
  |Tenbergen             ACOL                 |  20:10   |  26: 11 |        |
  |Jirin                 Kuliasz              |  23: 7   |  29:  3 |        |
  |Velka Morava          P.S.                 |  13:17   |  10: 16 |        |
  |Anna K                Chaos                |  19:11   |  28: 14 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  1 Ptacol                | 25  |  34 |    1     |    25   |    /   |
  |  2.|  4 Esa                   | 25  |  30 |    1     |    25   |    /   |
  |  3.| 12 Jirin                 | 23  |  26 |    1     |    23   |    /   |
  |  4.|  2 Eva                   | 22  |  23 |    1     |    22   |    /   |
  |  5.|  3 Tenbergen             | 20  |  15 |    1     |    20   |    /   |
  |  6.| 13 Anna K                | 19  |  14 |    1     |    19   |    /   |
  |  7.| 11 P.S.                  | 17  |   6 |    1     |    17   |    /   |
  |  8.| 10 Velka Morava          | 13  |  -6 |    1     |    13   |    /   |
  |  9.| 14 Chaos                 | 10  | -14 |    1     |    10   |-1  /   |
  | 10.|  6 ACOL                  | 10  | -15 |    1     |    10   |    /   |
  | 11.|  8 Prolo                 |  8  | -23 |    1     |     8   |    /   |
  | 12.|  7 Kuliasz               |  7  | -26 |    1     |     7   |    /   |
  | 13.|  9 Atrium                |  5  | -30 |    1     |     5   |    /   |
  | 14.|  5 Ceemka Idzik.         |  4  | -34 |    1     |     4   |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

GO

	 Go se hraje na desce 19 x 19 průsečíků, na které hráči pokládají kameny. Začíná ten, kdo má černé (tak tomu je ve všech hrách pocházejících z Asie). Cílem hry je zabrat co největší území. 
	Tato hra vznikla před čtyřmi tisíci lety v Číně, odkud se postupně rozšířila do Koreje a Japonska, kde je dnes nejvíce profesionálních hráčů. 
	Do 17. července bude probíhat otevřený turnaj (PARDUBICKÝ KRAJ OPEN), který je součástí Grand Prix České republiky. Hraje se na šest kol a vítěz si odveze pět tisíc korun.

VÝSLEDKY

1	Nechanický, Radek	
	Brunner, Vítt	
	Cipra, Petr	
	Kužela, Martin	
	Nechanický, Petr	
6	Kostka, Ivan	
	Grosser, Tomas	
	Mirka, Jakub	
	Durovic, Jiří

DÁMA

	Otevřeným turnajem v checkers (HASBRO OPEN) se dnes dáma na festivalu představila. Checkers je anglická verze dámy a je rozšířena především v anglosaských zemích. Hraje se na sedm kol.
Checkers je společenská hra mezi dvěma hráči imitující boj dvou armád. Cílem hry je zničit nebo zajmout všechny figury soupeře, to znamená, že hráč, který nemůže hrát žádnou svou figurou, protože žádnou už nemá nebo ji má zablokovanou (zajatou), prohrává. Checkers se hraje na desce o 64 polích, střídavě tmavých a světlých, přičemž hrací pole jsou jenom tmavá . Každý hráč má na začátku hry 12 kamenů. Hru začíná vždy hráč hrající černými kameny a dále hráči táhnou střídavě. 
Otevřený turnaj v mezinárodní dámě (MRF PARDUBICE OPEN) bude pokračovat i zítra, 16. července. Hraje se na šest kol. Mezinárodní dáma se hraje na desce s 10 x 10 poli, přičemž na začátku hry má každý hráč 20 kamenů. Při skákání (braní soupeřových kamenů) se může i dozadu.

VÝSLEDKY HASBRO OPEN

 1   	Keder, Igor                 7     
 2   	Valenta, Lukáš           6     
 3-4  	Jurkovic, Jiri              5.5   
 3-4  	    Kareta, Filip              5.5


MARIÁŠ

	Mariáš zaznamenal na CZECH OPEN změnu. Letos se bude hrát i mariáš volený (HUSQVARNA OPEN), který je často hrán v českých hospodách a restauracích. Zítra, 16. července, a pozítří se bude v mariáši pokračovat trojbojem jednotlivců a družstev ve voleném, křížovém a licitovaném mariáši (PIATNIK OPEN)	a turnajem jednotlivců a družstev v licitovaném mariáši (AVE-KONTAKT OPEN). Nejlepší hráči si odnesou věcné ceny.




VÝSLEDKY HUSQVARNA OPEN

HLÍZOVÁ KVĚTA
POKORNÝ ZDENĚK
DAVID PAVEL
SCRABBLE


	Dnes se také poprvé hrál scrabble, a to na turnaji v kontaktním opisovaném scrabblu (HARMONY CLUB OPEN). Turnajů se letos nezúčastní písničkář Jaromír Nohavice, ale další členi (Lenka a Martina Nohavicovy) jeho rodiny ano. Na turnaj se zapsalo zhruba 90 hráčů. 
Seznamme se nyní s pravidly. Písmena se losují centrálně a jsou pro všechny hráče stejná. Každý hráč se snaží sám za sebe vytvořit co nejlepší slovo. Všichni na to mají stejný čas. Po uplynutí lhůty odevzdají rozhodčímu lísteček se svým slovem, jeho umístěním, směrem a správně vypočítaným bodovým ohodnocením. Pokud sestavili více slov, rozhoduje umístění a směr slova, které obsahuje všechny nově položené kameny (hlavní slovo). Byl-li položen jen jeden kámen, hráč si může vybrat, které slovo považuje za hlavní. Rozhodčí vybere nejlepší tah a položí ho na desku. Nejlepší je tah, za který náleží nejvíce bodů. Jestliže dva tahy získaly stejný počet bodů, dá se přednost tomu, jehož hlavní slovo je dříve v abecedě. Šlo-li o dvě shodná slova, která se lišila pouze svým umístěním, dá se přednost tomu, které začíná blíže k hornímu okraji hracího plánu, a pokud obě začínají ve stejném řádku, vezme se to, které začíná blíže k levému okraji. Jestliže obě slova začínají na stejném poli, zvítězí slovo položené vodorovně. Každý hráč však obdrží body za tah, který vymyslel on sám. Rozhodčí vyřadí nemožné tahy včetně nepřípustných slov a zkontrolují spočítané body. Pokud si hráč napsal více bodů, nedostane žádný bod. Pokud si napsal méně bodů, dostane, co si napsal. (Přestože rozhodčí body kontroluje, je nutné, aby si je všichni hráči počítali, kvůli rychlejšímu nalezení nejlepšího tahu.) V prvních patnácti tazích platí pravidlo, že každý zásobník musí obsahovat nejméně dvě souhlásky a nejméně dvě samohlásky. Od šestnáctého tahu se tento požadavek redukuje na jednu souhlásku a jednu samohlásku. Prázdný kámen se počítá zároveň jako souhláska i samohláska. Pokud není po některém losování podmínka splněna, rozhodčí vrátí všech sedm kamenů do sáčku a vylosuje znovu celý zásobník. Hra pokračuje, dokud není vylosováno a použito všech sto kamenů, nebo dokud nejsou spotřebovány potřebné samohlásky, resp. souhlásky. Vítězem je hráč, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. 





VÝSLEDKY

Sobala Martin
22
Kuča Martin
19
Willerthová Alexandra
          19
Buksa Jaromír
18
Vencl Luboš
18


BACKGAMMON

	Tato hra je v české prostředí spíše známa pod názvem vrchcáby. Hraje se podobným principem jako při hře Člověče nezlob se. Hráči hází postupně dvěma kostkami a kamenem postupují (proti sobě) o hozený počet. Cílem hry je dojít do poslední čtvrtiny hrací desky. Ve chvíli, kdy se to jednomu hráči podaří, vítězí. Hráč smí vyhodit soupeřův kámen, ale pouze v případě, že je na hracím políčku osamocen. Pokud jsou na políčku dva a více kamenů stejné barvy, nesmí soupeř na toto pole vstoupit. 
	Backgammon je nejpopulárnější v oblasti Orientu, kde se hraje v kavárnách i v domácnostech. V této části světa se ale nehraje o peníze, jelikož je hazard zakázán. Naproti tomu v dalších částech světa, kde je tato hra také populární (USA, Německo), se hraje o velmi vysoké částky.
	Dnes začal hlavní k.o. turnaj (DRT ENGINEERING OPEN), který potrvá i zítra, 16. července. 


PIŠKVORKY

	Dnes se konalo otevřené Mistrovství České republiky v renju (REISINGER OPEN). Na soutěžích se piškvorky nehrají na čtverečkovaném papíře. Hraje se s kameny na hrací desce, přičemž začíná vždy černý. První hráč vezme dva černé kameny a jeden bílý kámen a postaví je na desce na libovolná místa. Soupeř si pak může vybrat, s kterými kameny bude hrát. Renju je mistrovská verze piškvorek. 

	

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

Yaichio Ono a Miyata Toshio jsou profesionálními hráči šógi. Oba pocházejí z Japonska. Včera, 14. července, se zúčastnili Otevřeného bleskového mistrovství Evropy. Ono se stal novým evropským šampiónem a Miyata Toshio získal stříbrnou medaili. Dnes komentovali vybrané partie 21. Mistrovství Evropy a 7. Celosvětového otevřeného mistrovství.

Je to vaše první návštěva České republiky?

Yaichio Ono: Ne, ještě jsem zde nikdy nebyl.
Miyata Toshio: I u mě je to první návštěva.

Jakých dalších turnajů se zúčastňujete?

Yaichio Ono: Co se týče Evropy tak jezdíme do Frankfurtu nad Mohanem, Paříže, Londýna. Objíždíme i turnaje ve Spojených státech, byli jsme například v Los Angeles a New Yorku. Také v Austrálii se konají nějaké profesionální turnaje. V Číně je to Peking a Šanghaj. Jezdíme i do Soulu a Singapuru. A samozřejmě v Japonsku.

Jak moc jsou šógi v Japonsku populární?

Yaichio Ono: Velmi. U nás je na třicet milionů hráčů této hry. Každý rok se pořádá okolo sedmnácti profesionálních turnajů, jejichž celkový finanční fond činí třicet milionů amerických dolarů.  Japonská profesionální liga v šógi má více než 160 hráčů. 

Dá se tedy říci, že jsou šógi japonským národním sportem?

Yaichio Ono: Já bych si to přál, ale není tomu tak zcela úplně. Spíše bych řekl, že jsou třetím sportem v Japonsku, před sumo a judem. 

Jak jste se k hraní šógi dostali?

Yaichio Ono: Už ani nevím. Zkrátka jsem to jednou zkusil a moc mě to bavilo.
Miyata Toshio: Když jsem byl malý, viděl jsem jednou šógi v televizi. Moc mě to zaujalo. Od té doby jsem usiloval o to stát se profesionálním hráčem.

Existují v Japonsku školy, kde by se vyučovalo hraní šógi?

Yaichio Ono: Školy jako takové přímo ne. Každý, kdo se chce stát profesionálním hráčem, na sobě musí pracovat hlavně sám. Ale samozřejmě v Japonsku existují učitelé šógi, kteří připravují ještě amatérské hráče, aby se mohli stát hráči profesionálními. Mají to jako svoji hlavní práci, kterou si vydělávají.

Hrajete klasické šachy?

Yaichio Ono: Ano, i když ne moc.
Miyata Toshio: Já je ani hrát neumím.

Jak byste je srovnal se šógi? Co je těžší?

Yaichio Ono: To nelze. Jsou to od sebe velmi odlišné hry. To je jako byste chtěl srovnat sumo a judo.

Jak je to s klasickými šachy v Japonsku?

Yaichio Ono: Moc populární zrovna nejsou. U nás je pouze tisícovka profesionálních hráčů.

Obsadili jste první dvě medailová místa v Otevřeném bleskovém mistrovství Evropy. Byl pro vás dosažení těchto výsledků náročné?

Yaichio Ono: Ne (směje se). Ale samozřejmě si evropského titulu velmi vážím.
Miyata Toshio: No, těžké to zrovna nebylo, ale chtěl jsem vyhrát. Ale celé jsem si to užíval. 

Jaké máte další plány?

Yaichio Ono: Po CZECH OPEN odjíždíme do Německa, odkud odlétáme domů. Příští rok budu učit šógi ve Spojených státech. Proto se nebudu moci zúčastnit příštího mistrovského evropského turnaje.
Miyata Toshio: Další evropské mistrovství se koná příští rok ve Francii. Mým přáním je zvítězit tam. 




