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


17. 7. 2005


	Dnes zavítal do Pardubic vzácný host. Dopoledne navštívil festival CZECH OPEN světoznámý ruský šachista Anatolij Karpov. Nejprve se podíval na šachové partie v Ideonu, kde se hraje otevřené Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev (OCÉ OPEN), které je započítáváno do světového žebříčku. Zde poskytl médiím krátký rozhovor. 
Festival CZECH OPEN porovnal s festivalem v Cannes, který sice nabízí ještě více her, ale kterého se neúčastní takové množství hráčů jako v Pardubicích. Dále novinářům sdělil, že i nadále nemá v plánu žádnou účast na otevřeném turnaji. Hraje prý jen na turnajích zavřených či se rád zúčastňuje různých exhibicí a akcí, které si kladou za cíl propagovat šachy. Krátce se vrátil k nedávným partiím (obě skončily remizou), které sehrál s českou jedničkou Davidem Navarou. Toho označil za velmi nadějného hráče, který má jistě potenciál prosadit se mezi světovou špičku.
Poté pokračoval do Duhové arény. Zde se zajímal o hru šógi, která je rovněž označována coby japonské šachy.
	Z Pardubic odjel Karpov opět do Prahy, kde ještě sehraje simultánku s 25 hráči..

	Pardubické koupaliště Cihelna bylo místem společenského večera s živou hudbou a nočním koupáním. Akce trvala až do půlnoci. Kdo se nedostavil, může si to vynahradit 23. a 29. července, a to vždy od 20 hodin.

Stejně tak jako včera nabídl dnes festival 12 turnajů v devíti hrách.

ŠACHY

	Šachovou část festivalu dnes vyplnily tři turnaje. Dalšími koly se pokračovalo 
v otevřeném ratingovém turnaji (INFINITY OPEN), který je započítáván do světového žebříčku, a v otevřeném Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev (OCÉ OPEN), které je rovněž započítáváno do světového žebříčku. INFINITY OPEN bude pokračovat až do 21. července, ale OCÉ OPEN společně s řešitelskou soutěží (PLYNOSTAV OPEN) dnes dospěly ke svému závěru.
	OCÉ OPEN vyhrálo družstvo Eurokomplex Autoskla Pardubice A, které bylo třetí nejlépe nasazené. Hráli za něj dva ruští (Maslak Konstantin a Hasangatin Ramil) a dva ukrajinští hráči (Sumets Andrej a Matjušin Gennady). Nejvýše nasazené družstvo Sport school N9 ve složení Borovikov Vladislav, Gutman Gennadi, Moroz Alexandr a Zinšenko Jaroslav (všichni jsou z Ukrajiny) obsadilo druhé místo. Jako třetí skončilo družstvo      Yamal – 1, které bylo do turnaje nasazeno na druhém místě. Hráli za něj pouze ruští hráči
(Potapov Alexandr, Tjurin Alexandr, Kabanov Nikolaj, Potapov Pavel, Tolstikh Nikolaj a Štyrenkov Veniamen). 
V rámci OCÉ OPEN usilovala česká družstva i o umístění na Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev. Zde se zrodilo překvapení v podobě zisku českého mistrovského titulu a celkovým  výborným čtvrtým místem družstva TJ Zikuda Turnov (Kulhánek Tomáš, Vltavský Vladimír, Vaculík Martin a Maršálek Zdeněk). Bylo až třináctým nasazeným družstvem. Titul tak zůstává ve Východních Čechách. Stříbro má družstvo Agentura 64 Grygov (čtvrté nasazené a celkové 5. místo) ve složení Vokáč Marek, Šimáček Pavel, Biolek Richard a Malinovský Karel. Bronzovou medaili získalo deváté nasazené družstvo Bohemians Praha A (Jirka Jiří, Zvára Petr, Znamenáček Květoslav a Šmíd Miroslav).
Na otevřeném ratingovém turnaji INFINITY OPEN se dařilo favoritům. Nejlépe nasazeným hráčům z Čech se dnešní kolo moc nepovedlo, když dva z nich (Novotný a Šnorek) své partie prohráli.
	
Řešitelská soutěž není klasickým šachovým duelem hráč proti hráči. Šachisté mají vyřešit již rozehrané partie, přičemž hráči mezi sebou soupeří na dálku. Způsob řešení je totiž obodován. O prvenství v PLYNOSTAV OPEN usilovalo 20 hráčů z osmi zemí (Slovensko, Česká republika, Polsko, Rusko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko a Německo). Cenový fond činil 10 tisíc korun. Českou republiku reprezentovala šestice, z níž se nejlépe, na 2. místě, umístil Miloslav Vanka. Turnaj vyhrál Slovák L´ubomír Širáň. Třetí příčku obsadil Ryszard Królikowski z Polska.

VÝSLEDKY INFINITY OPEN 

(tři nejlépe nasazení hráči)

SMIRNOV(Ukr.) – ŠNOREK (ČR) 1 : 0
ARUTINIAN (Gruz.) – LASINSKAS (Litva.)	1 : 0
HASANGATIN (Rus.) – BRASCHI (Ital)		1: 0

(tři nejlépe nasazení čeští hráči)

NEUMAN – DAMIA (Ital.) (Dán.) 	 1: 0
NOVOTNÝ – KOTVA (ČR) 	0: 1
ŠNOREK – SMIRNOV (Ukr..)	0 : 1

(pořadí po 3. kole)

Por.
Jméno
Rtg
FED
Body
1
ARUTINIAN DAVID
2446
Gruz.
3
2
SMIRNOV IGOR
2451
UKR
3
3
NEUMAN PETR
2428
ČR
3
4
BRASCHI GIANCARLO
2201
ITA
3
5
BORISOVA ELIZAVETA
2172
RUS
3
6
MUELLER FABIAN
2229
GER
3
7
GOLCMAN EVGENY
2325
RUS
3
8
KOTVA MILAN
2120
ČR
3
9
VOBORIL PAVEL
2105
ČR
2,5
10
LASINSKAS POVILAS
2185
Litva
2


VÝSLEDKY OCÉ OPEN 

Eurokomplex Autoskla Pardubice A		1. místo	22 bodů
Sport school N9				2. místo	21,5 bodů
Yamal – 1					3. místo	20 bodů

(česká družstva)

TJ Zikuda Turnov				4. místo 	19,5 bodů
Agentura 64 Grygov				5. místo	19 bodů
Bohemians Praha A				9. místo	17 bodů

(tři nejlépe nasazená družstva)

Sport school N9				2. místo	21,5 bodů
Yamal – 1					3. místo	20 bodů
Eurokomplex Autoskla Pardubice A		1. místo	22 bodů


(tři nejlépe nasazená česká družstva)

AGENTURA 64 GRYGOV -		5. místo	19 bodů
BAUSET PARDUBICE –			11. místo	17 bodů
BOHEMIANS PRAHA A –   		9. místo	17 bodů


(družstva z východních Čech)

TJ Zikuda Turnov				4. místo 	19,5 bodů
TJ Nachod					10. místo	17,5 bodů
Bauset Pardubice				11. místo	17 bodů
Slavia Hradec kralove			17. místo	16 bodů
SK Lipa A					24. místo	15 bodů
Slovan Broumov				26. místo	15 bodů
Jiskra Horice					32. místo	14 bodů
TJ Spartak Vrchlabí				37. místo	14 bodů
Sokol Nachod					42. místo	13,5 bodů
SK Lipa B					43. místo	13,5 bodů
Rapid Pardubice A				45. místo	13,5 bodů
Lokomotiva Česká Třebová			50. místo	13 bodů
SODDM Hlinsko				56. místo	12,5 bodů
Rapid Pardubice B				58. místo	12,5 bodů
2222 Polabiny					61. místo	12 bodů
SK Lipa C					66. místo	11,5 bodů
SK AD Jicin					70. místo	9 bodů




VÝSLEDKY PLYNOSTAV OPEN

1. L´ubomír Širáň (SR)		63,5 bodů
2. Miloslav Vanka (ČR)		62 bodů
3. Ryszard Królikowski (Pol.)	58,5 bodů

(čeští hráči)

Miloslav Vanka 	2. místo	62 bodů
Zdeněk Libiš		8. místo	43,5 bodů
Lubomír Ursta	11. místo	38 bodů
Josef Burda		16. místo	17,5 bodů
Alexandt Fica		17. místo	15,5 bodů
Josef Černohous	18. místo	11 bodů

BRIDŽ

	Bridžová část festivalu pokračovala vedlejším turnajem družstev (ECM OPEN), jehož první hrací den proběhl již 15. července. Do turnaje se přihlásilo 14 družstev. 


ŠÓGI

	Šógi stejně jako západní šachy vznikly z indické hry čaturanga. Západní šachy šly na západ a šógi se dostaly přes Čínu až do Japonska. Současná pravidla se ustanovila asi v roce 1600. Od této doby se hrají stále stejně. V této době vzniklo na císařském dvoře i ministerstvo pro šógi, které mělo na starost organizaci turnajů  mezi profesionálními hráči. V tuto dobu hraje v Japonsku šógi zhruba 20 milionů lidí. 
Šógi se od západních šachů liší. Jednak se nehraje s figurkami, ale s kameny ve tvaru pětiúhelníku, který určuje směr kamene. Tak se pozná, jakému hráči daný kámen patří, jelikož nejsou nijak barevně odlišeny. To má tu výhodu, že v případě, kdy jeden hráč získá kámen soupeřův, kámen nejde ze hry, ale hráč si ho nechá, a během hry ho může opět umístit na hrací desku. Cíl je stejný jako u západních šachů, a to zajmout soupeřova císaře.

Dnes pokračovaly závěrečnými koly 21. mistrovství Evropy a 7. celosvětové otevřené mistrovství. 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 komentují vybrané partie.
	Hraje se o věcné ceny.
	Mistrem Evropy se stal Ukrajinec Artem Kolomijets. Stříbrnou medaili si odváží Arend van Oosten z Nizozemí. Bronz bere německý hráč Boris Mirnik.
	Mistrovství světa ovládli japonští hráči, kteří jsou na prvních čtyřech místech. Jediný český zástupce na mistrovství, Vojtěch Hrabal, skončil na 35. místě. Do turnaje se přihlásilo 64 šógistů z Japonska, Rakouska, Ukrajiny, Dánska, Nizozemí, Francie, Švédska, Ruska, Velké Británie, Norska a z České republiky.



VÝSLEDKY 7. Celosvětového otevřeného mistrovství.

1. Sera Tsukasa  (Jap.)                  
2. Kikuta Yuji   (Jap.)     
3 .Tashiro Hideki  (Jap.)       

VÝSLEDKY 21. Mistrovství Evropy

1. Artem Kolomijets (Ukr.)
2. Arend van Oosten (Niz.)
3. Boris Mirnim (Něm.)

GO

	Dnes skončil 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

1 Nechanický Radek 
2 Cipra Petr		
3 Kostka Ivan	
DÁMA

	V Duhové aréně dnes probíhal otevřený turnaj v české dámě (ECM OPEN), kterého se zúčastnilo 20 hráčů. Česká dáma je hrána na desce s 8 x 8 poli a skákat se může pouze směrem vpřed.
	

VÝSLEDKY

1 Jiří Sysel	   		 
2 Lukáš Valenta	   		
3  Filip Kareta	
MARIÁŠ

	Hráči mariáše si opět dali dostaveníčko v Ideonu. Dnes se hrál turnaj jednotlivců a družstev v licitovaném mariáši (AVE-KONTAKT OPEN). Tento druh mariáše má na CZECH OPEN premiéru. Právě licitovaný mariáš je nejčastěji hrán v českých hospodách a restauracích.
	Dnes soupeřili 43 hráči mezi jednotlivci a 10 družstev.

VÝSLEDKY

(jednotlivci)
1. Čapla Jiří			
2. Nocar Richard		
3. Kučava Miroslav	
	
(družstva)

1. Megas-P Plzeň (R. Nocar, J. Čapla, V. Šenold, S. Havlíček)                                         
2. Talon Džon  (O. Hromádka, J. Lukášek, L. Jančík, K. Munia)                                       
3. KPVM Kozolupy  (L. Kule, M. Polka, J. Šindelář, J. Zdychynec)          


SCRABBLE

	Hráči scrabblu se dnes účastnili kvalifikačního turnaje Mistrovství České republiky (MIROS OPEN), na kterém se letos neobjevil velký fanoušek této hry, písničkář Jarek Nohavica. Viděli jsme zde však jeho manželku Martinu (dnes skončila na 27. místě) a dceru Lenku (dnes obsadila 36. místo).
Účast byla velmi kvalitní. Zahrát si přijeli i tři vítězové Mistrovství České republiky, Michal Sikora (dnes vyhrál), Martin Sobala (dnes byl druhý) a Kateřina Rusá. Té se však dnes moc nedařilo (skončila na 39. místě). Mezi nejlepší české hráče patří samozřejmě i Martin Kuča (dnes mu patří 5. místo), který se po většinu roku drží na špici žebříčku českých scrabblistů. Turnaj byl zároveň premiérou hned pro čtyři hráče, kteří se hrou teprve začínají a sbírají první zkušenosti.
Nejvíce bodů (176) získal za slovo „nezahýká“ Roman Čejka. Druhého nejlepšího bodového zisku (152) dosáhl slovem „zašívati“ Pavel Žibřiď. Připomeňme jen, že hráči získávají v průměru 20 bodů za jedno vytvořené slovo.

VÝSLEDKY

1.   Michal Sikora           
2.   Martin Sobala           
3.   Pavel Podbrdský       


BACKGAMMON

	Tato hra je v českém prostředí spíše známa jako vrchcáby. Kromě hráčského umění hraje důležitou roli díky házení hrací kostkou i element náhody. Dnes byl na programu vedlejší amatérský turnaj (KAVÁRNA EVROPA OPEN).
	Na CZECH OPEN se ale nebude hrát o vysoké sázky, které mnohdy v zahraničí představují až několik tisíc eur, ale bude se hrát pouze o oficiální cenový fond.

PIŠKVORKY

	Dnes se konalo otevřené Mistrovství České republiky v piškvorkách (DINO TOYS OPEN), kterého se zúčastnilo 11 hráčů z České republiky a jeden Slovák.
Piškvorky se na soutěžích nehrají na čtverečkovaném papíře. Hráči pohybují hracími kameny po podobné desce, jaké se používá při šachách, 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.

VÝSLEDKY

1   Nykl Ondra                 
2   Rejšek Jan                
3   Eged Igor (SR)            


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



