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


16. 7. 2005


	V neděli, 17. července, bude od 11 hodin hostem v Ideonu světoznámý ruský šachista Anatolij Karpov. Čtyřnásobný mistr světa již CZECH OPEN navštívil. V roce 1994 měl v Pardubicích tiskovou konferenci. Předával ceny vítězům šachových turnajů. Karpov přijede z Prahy, kde sehrál s českou jedničkou Davidem Navarou dvě partie. Jejich partie skončily remízou. 
	Památné jsou jeho duely s Kasparovem. Je tomu již 30 let, kdy se stal poprvé mistrem světa, když odstoupil Američan Fischer. V současné době se šachových turnajů moc neúčastní. Je to i kvůli neexistenci seriózního systému boje o světový mistrovský titul. Věnuje se dětem, kterým chce šachy přiblížit. Své jméno spojil s iniciativami UNICEF.

	Dnes měli návštěvníci Duhové arény možnost vyzkoušet si 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. Pokud se někomu nějaká hra či hlavolam zalíbily, mohl si je na místě zakoupit. 	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. 
	  Prezentace a volné hraní her a hlavolamů budou pokračovat i o následujícím víkendu,        23. – 24. července, v Obchodním centru Grand, a to vždy od 10 do 14 hodin. Na rozdíl od dneška však již nebude možné hry a hlavolamy zakoupit přímo na místě.

	Dnes byl festivalový program stejně nabitý jako včera. Odehrálo se třináct turnajů v devíti hrách.

ŠACHY
 
	Dnes pokračovaly otevřené Mistrovství České republiky započítávané do světového žebříčku (OCÉ OPEN) a otevřený ratingový turnaj (INFINITY OPEN), který je rovněž započítáván do světového žebříčku. K těmto dvěma turnajům přibyl PLYNOSTAV OPEN, což je řešitelská soutěž, která bude dohrána zítra, 17. července. Soutěž se uskuteční systémem shodným se způsobem konání mistrovství světa s možností získání mezinárodního řešitelského ratingu. Celkový finanční fond činí 10 tisíc korun.



VÝSLEDKY INFINITY OPEN 

(tři nejlépe nasazení hráči)

SMIRNOV(Ukr.) – MAJEŘÍK 	1 : 0
ARUTINIAN (Gruz.) – GAGARKIN (Rus.)	1 : 0
HASANGATIN (Rus.) – PRAVDÍK		1: 0


(tři nejlépe nasazení čeští hráči)

NEUMAN – ANDERSEN (Dán.) 	 1: 0
NOVOTNÝ – HORYNA 	1: 0
ŠNOREK – MUSTAFINA (Rus.)	1 : 0


VÝSLEDKY OCÉ OPEN (po 5. kole)

Eurokomplex Autoskla Pardubice A		1. místo	17 bodů
Sport school N9				2. místo	16 bodů
Yamal – 1					3. místo	15, 5 bodů

(tři nejlépe nasazená družstva)

Sport school N9				2. místo	16 bodů
Yamal – 1					3. místo	15, 5 bodů
Eurokomplex Autoskla Pardubice A		1. místo	17 bodů

(tři nejlépe nasazená česká družstva)
AGENTURA 64 GRYGOV -		10. místo	12,5 bodů
BAUSET PARDUBICE –		9. místo	13 bodů
BOHEMIANS PRAHA A –   	6. místo	14 bodů


(družstva z východních Čech)

Bauset Pardubice		9. místo	13 bodů
Slavia Hradec kralove	11. místo	12,5 bodů
TJ Zikuda Turnov		16. místo	12 bodů
TJ Nachod			21. místo	11,5 bodů
TJ Spartak Vrchlabí		25. místo	11 bodů
Jiskra Horice			26. místo	11 bodů
SK Lipa A			31. místo	10,5 bodů
SK Lipa B			33. místo	10,5 bodů
Rapid Pardubice A		36. místo	10,5 bodů
Sokol Nachod			38. místo	10 bodů
Slovan Broumov		44. místo	9,5 bodů
SK Lipa C			46. místo	9,5 bodů
SK AD Jicin			63. místo	7,5 bodů
Rapid Pardubice B		67. místo	7,5 bodů
2222 Polabiny			69. místo	7 bodů

BRIDŽ

	Bridžová část festivalu pokračovala hlavním turnajem dvojic (KAROSA OPEN), který je součástí seriálu Velké ceny České republiky. Do turnaje se přihlásilo 55 dvojic. 

VÝSLEDKY

1. Bahník, Nulíček
2. Zandocont, Kranenborg  (Niz.)         
3. Hnátová, Hoderová
ŠOGI

	Dnes pokračovaly 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 pocházející z Japonska, Yaichio Ono a Miyata Toshio. Ti se již festivalu účastní jako aktivní diváci, jelikož budou komentovat vybrané partie.
	Hraje se o věcné ceny.
GO

	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 5 tisíc korun.

VÝSLEDKY
DÁMA

	Otevřený turnaj v mezinárodní dámě (MRF PARDUBICE OPEN) dnes pokračoval. 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 směrem dozadu.

VÝSLEDKY 

1. Václav Křišta				
2. Jiří Sysel		
3. Julia Makarenkova (Ukr.)	


MARIÁŠ

	Mariáš se hrál v rámci trojboje jednotlivců a družstev ve voleném, křížovém a licitovaném mariáši (PIATNIK OPEN). Nejlepší hráči si odnesou věcné ceny.

SCRABBLE

	Turnajů se letos neúčastní písničkář Jarek Nohavice, ale další členi (Lenka a Martina Nohavicovy) jeho rodiny ano. Dnes se pořádal kvalifikační turnaj na Mistrovství České republiky (MIROS OPEN), kterého se účastní více hráčů (90) než včerejšího kontaktního opisovaného scrabblu (HARMONY CLUB OPEN). Včera jsme se blíže seznámili s pravidly kontaktního opisovaného scrabblu. Pojďme si nyní říci, jak se hraje klasická verze scrabblu. 
Začátek hry
Hráč, který bude začínat, se vylosuje takto: Každý hráč si vytáhne ze sáčku jeden kámen. Hráč s písmenem nejblíže k začátku abecedy začíná. V případě shody si všichni hráči, kteří měli nejnižší písmeno, vytáhnou další kámen. Po losování se kameny opět vrátí do sáčku. 
Poté si každý hráč vylosuje sedm kamenů a uloží do svého zásobníku tak, aby je ostatní neviděli. 
Začínající hráč vytvoří podle pravidel uvedených níže slovo ze dvou nebo více svých kamenů a položí ho na hrací desku tak, aby jedno z jeho písmen leželo na růžovém středovém poli. Kromě této podmínky se první tah řídí stejnými pravidly, jako všechny následující (viz níže). Po skončení tahu jsou na řadě další hráči, počínaje hráčem po levici začínajícího. 
Průběh hry
Hráč, který je na řadě, vybere ze svého zásobníku jeden nebo více kamenů a položí je na hrací desku. 
Potom si sečte body za všechna vytvořená či obměněná slova (viz kapitolu Bodování) a oznámí je zapisovateli. 
Považují-li jeho spoluhráči některé nově vzniklé slovo za nepřípustné, mohou ho zpochybnit před zahájením tahu dalšího hráče. Pokud je jedno z právě vytvořených slov uznáno za neplatné podle níže uvedených pravidel, hráč si vezme nazpět své kameny a ztrácí tah. 
Nakonec si dolosuje tolik kamenů, kolik jich použil při tvoření slov. Po skončení tahu tedy bude mít opět sedm kamenů. 
Místo pokládání kamenů může hráč svůj tah využít k výměně některých či všech svých kamenů. Výměnu provede tak, že položí své kameny lícem dolů, vybere z ostatních odpovídající počet nových kamenů a pak své staré kameny zamíchá mezi ty, ze kterých se losuje. V tomto kole již netvoří slova a na řadě je další hráč. Výměnu kamenů nelze provést, jestliže v sáčku zbývá méně než sedm kamenů. 
Pokud hráč nechce tvořit slova ani měnit kameny, může se vzdát tahu. Ostatním to oznámí tím, že řekne pass. Vzdát tahu se hráč může i v případě, že by byl schopen z písmen ve svém zásobníku utvořit slova. 
Pokládání kamenů
Alespoň jeden z nově položených kamenů musí stranově sousedit s některým kamenem, který už na desce ležel. Úhlopříčné sousedství se nepočítá. 
Všechny nově položené kameny musí ležet ve stejném řádku nebo sloupci a nesmí mezi nimi být mezera, tj. musí existovat slovo, na kterém se všechny podílejí. 
Nové slovo, tvořené nebo dotvořené položenými kameny, musí být čitelné zleva doprava nebo shora dolů a musí být povolené (viz níže). Na všech místech, kde se ho z boku dotýkají jiné kameny, musí také vzniknout povolená slova čitelná zleva doprava nebo shora dolů. 
Nová slova tedy mohou vzniknout následujícími způsoby: 
	Přidáním jednoho či více kamenů ke slovu, které již na hracím plánu je. 
Umístěním slova kolmo k již existujícímu slovu na hracím plánu. Takto vzniklé slovo buď využívá jedno z písmen kolmého slova, nebo ho přidáním písmene na jeho začátek či konec modifikuje. Nové slovo může rovněž přemostit dvě či více již existujících slov. 
Položením celého nového slova rovnoběžně vedle již existujícího slova tak, že těsně sousedící kameny vytvoří rovněž smysluplná slova. 
	Prázdný kámen (žolík) lze použít místo kteréhokoli písmene, včetně těch, která se na žádném kamenu nevyskytují (např. "W", "Q", "Ö"). Hráč však musí oznámit, místo kterého písmene žolík použil. Až do konce hry potom žolík zastupuje toto písmeno, což může mít význam při přikládání kamenů dalšími hráči. 
Žádný kámen nelze přesunout, bylo-li s ním už jednou hráno. 
Bodování
Za každé písmeno všech nově vytvořených nebo obměněných slov obdrží hráč počet bodů, který je na něm uveden. Počítají se tedy nejen kameny, které hráč v daném tahu přidal, ale i ty, které již na desce ležely. Písmena, která leží ve dvou nových slovech současně, se započítají opakovaně, a to včetně svých případných prémií (viz níže). 
Některá pole hracího plánu jsou prémiová. Mají následující význam: 
	Světle modrá pole zdvojnásobují hodnotu písmene, které je na nich položeno. 
Tmavě modrá pole ztrojnásobují hodnotu písmene, které je na nich položeno. 
Růžová pole zdvojnásobují hodnotu celého slova, které je na nich položeno. 
Červená pole ztrojnásobují hodnotu celého slova, které je na nich položeno. 
	Prémiové pole si započítá pouze hráč, který na něj kámen položil. Hráč který využije v novém slově kámen, který už dříve ležel na prémiovém poli, si započítá pouze základní hodnotu kamene. 
Pokud je umístěn na červeném poli prázdný kámen, zdvoj- či ztrojnásobuje se slovní skóre přesto, že kámen sám nemá žádné bodové ohodnocení. 
Jestliže v jednom slově hráč využije současně písmenné a slovní prémie, započítá se slovní prémie až nakonec. Využije-li hráč dvě slovní prémie v jediném slově, započítají se postupně obě. Lze tedy získat i čtyř- nebo devítinásobek bodové hodnoty slova. 
Hráč, který v jednom tahu umístí všech sedm kamenů ze svého zásobníku, získá zvláštní prémii 50 bodů. Tato prémie se připočte k bodům získaným v dotyčném tahu až po započtení písmenných i slovních prémií. 
Na konci hry je skóre každého z hráčů zmenšeno o hodnotu kamenů, které nepoužil. Pokud některému z hráčů nezbyl v zásobníku žádný kámen, k jeho skóre se přičtou hodnoty všech kamenů, které zbyly ostatním hráčům. 
Konec hry
Hra končí, jestliže některý hráč využil všechny své kameny a nemůže si již vylosovat žádné další. Nikdo další už nesmí táhnout a hráčům se upraví skóre podle kamenů, které jim zůstaly v ruce - viz Bodování. 
Hra ovšem nekončí, pokud již nelze losovat nové kameny, ale všem hráčům ještě nějaké zbývají v ruce a hráči s nimi umí táhnout. Teprve když se všichni hráči ve dvou po sobě jdoucích kolech vzdají tahu, hra skončí. 
ŽEBŘÍŽEK DESETI NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH HRÁČŮ (platný k 26. 6. 2005 dle České asociace Scrabblu)

  1   Pavel Žibřid              
  2   Martin Kuča              
  3   Martin Sobala            
  4   Romana Ličková           
  5   Petr Landa               
  6   Martin Daněk             
  7   Iveta Vondrátová         
  8   Kateřina Rusá            
  9   Martina Nohavicová       
10   Jaroslav Kodym     


VÝSLEDKY

1   Martin Kuča             
2   Michal Sikora           
3   Romana Ličková


BACKGAMMON

	Dnes se dohrál hlavní k.o. turnaj (DRT ENGINEERING OPEN). 
Cílem hry je dovést všechny své kameny na svá vnitřní pole a odtud je vyvést z desky ven dříve, než se to podaří soupeřovi. Hra začíná tím, že každý hráč hodí jednou kostkou. Na základě hodu se určuje, kdo začne hrát první a jaká čísla se budou hrát. Hráč, který hodil vyšší číslo, začíná (má též právo si zvolit barvu kamenů) a přesouvá své kameny o čísla, která padla při úvodním hodu na kostkách. Kameny každého hráče postupují jedním směrem, vždy od soupeřových vnitřních polí přes jeho vnější pole na vlastní vnější pole a dál na vlastní vnitřní pole. To znamená, že bílé a černé kameny putují po desce v protichůdném směru.

ZATRE

	Této hře je na festivalu věnován jediný turnaj (PVV  OPEN). Zatre je, podobně jako scrabble, komerční hra, jelikož nevznikla historickým vývoj, ale byla vymyšlena za účelem výdělku. Velmi zjednodušeně se dá říci, že jde o scrabble s čísly. Hraje se s kostičkami od 1 do 6. Cílem je sestavit řadu, jejíž součet je 10, 11 nebo 12 dokládáním k již začatým řadám. Hráč smí vytvořit řadu o nižším součtu. Vyšší vytvořit naopak nesmí. 	
Autorem hry je Manfred Schüling z Berlína. Narodil se v chudší rodině, a proto si musel sám zhotovovat své hračky. Během školních let dával přednost šachům a kartám, přestože ve svých patnácti letech založil divadelní skupinu, pro kterou i psal. Tyto někdejší tvůrčí schopnosti pak ležely ladem, zatímco byl nucen si vydělávat na živobytí, jak se dalo. V sedmdesátých a osmdesátých letech ale vytvořil několik her, z nichž jednou je i Zatre - název vznikl ze slova Zahlentreppe, tj. "číselné schody". (Údajně je tím míněna posloupnost součtů 10-11-12, tj. jeden řádek bodovací tabulky, jehož zaplnění je pro úspěch ve hře tak důležité.) V roce 1990 hru poznalo osazenstvo berlínských hospod, kde se rychle stala velmi populární. Toho roku byl Zatre vydán Schülingovým vlastním nákladem. O dva roky později byl prodán firmě Peri i s celosvětovou licencí.
V České republice není zatre příliš rozšířené, i když společně s hráči z Rakouska patří čeští vyznavači této hry ke špičce. Vždyť Petr Petras (dnes obsadil 4. místo) se stal juniorským mistrem Evropy. V roce 2003 hostila Praha Mistrovství Evropy.

VÝSLEDKY

1. Suchý	12 bodů
2. Jeřábek	12 bodů
3. Rolečková	10 bodů

PIŠKVORKY

	Dnes se konalo otevřené Mistrovství České republiky v renju (REISINGER OPEN), které bylo rozehráno již včera.  Na soutěžích se piškvorky nehrají na čtverčkovaném 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. 


VÝSLEDKY

1     Rybka 
2     Neuman 
3-4  Eged 
3-4  Nykl 
5     Rejšek 



S pozdravem
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