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


18. 7. 2005


	Oproti dvěma uplynulým dnům, kdy se uskutečnilo dvanáct turnajů v devíti hrách, nabídl dnešní program hry dvě. V šachách a bridži se pořádalo 5 turnajů.

ŠACHY

	Šachovou část festivalu dnes vyplnily tři turnaje. Dalšími koly se pokračovalo 
v otevřeném ratingovém turnaji (INFINITY OPEN), který je započítáván do světového žebříčku. Závěrečné kolo tohoto turnaje se odehraje 21. července. Třetí nejlépe nasazený hráč, Rus Ramil Hasangatin, z turnaje odstoupil (účastní se šachového maratónu). Nejlépe nasazeným českých hráčům se dnes dařilo lépe než včera, partii ztratil pouze Josef Novotný.
	Duhová aréna dnes patřila netradičním šachovým disciplínám. Dopoledne začalo otevřené Mistrovství České republiky v holanďanech (STAROPRAMEN OPEN). 
Jak se holanďané (někdy se též používá označení bughouse) hrají? Proti sobě hrají dvě dvojice na dvou šachovnicích se dvěma hodinami. Šachovnice jsou umístěny vedle sebe a hodiny po stranách tak, že všichni hráči vidí čas na obou hodinách. Dva spoluhráči vždy sedí vedle sebe a hrají opačnými barvami. Partie se hrají zpravidla v bleskovém tempu                 (3 či 5 minut na partii pro hráče, bez časových bonusů za tah). Dvojice spolu sehrají tři partie v jednom kole. Speciálním rysem této hry je, že figurky, které hráč sebere soupeři, předává svému spoluhráči hrajícímu opačnými barvami a ten je může místo jiného tahu umístit na prázdné pole na své šachovnici. Mezi spoluhráči je povolena plná komunikace, mohou si tedy i navzájem radit konkrétní tahy. Tohoto pravidla hráčské dvojice mohutně využívají. Partie se tak neodehrávají jako obvykle v tichosti, ale za hlasitého komentování a domlouvání strategie. Někdy dojde i k ostřejší výměně názorů.
	Do turnaje nastoupilo 28 dvojic z České republiky, Litvy, Itálie, Ruska, Lucemburska, Gruzie a Polska. Největšími favority byla česká dvojice Tajovský – Jezbera, která tuto hru na CZECH OPEN již několikrát vyhrála. Ti ale nakonec skončili jako druzí za vítěznou litevskou dvojicí Bucinskas – Limontas.
 	Další zajímavou šachovou disciplinou dnešního dne je otevřené Mistrovství České republiky v bleskovém (2 x 5 minut) maratónu (FRITZ OPEN). Hraje se systémem každý s každým. Po deseti kolech mají hráči přestávku. Šachového maratónu se účastní 85 vytrvalců z České republiky, Bulharska, Německa, Ruska, Francie, Gruzie, Ukrajiny, Litvy a Polska. Kvalitu obsazení turnaje potvrzuje účast tří velmistrů a jedenácti mezinárodních mistrů. Nedostatku spánku budou čelit i teprve desetiletí hráči. Maratón bude ukončen zítra,            19. července, okolo 19:30.





VÝSLEDKY INFINITY OPEN 

(tři nejlépe nasazení hráči)

SMIRNOV(Ukr.) – MUELLER (Něm.) 1 : 0
ARUTINIAN (Gruz.) – BRASCHI (Ital.)	1 : 0
NEUMAN (ČR) – BORISOVA (Rus.)	1: 0

(tři nejlépe nasazení čeští hráči)

NEUMAN – BORISOVA (Rus.)	1: 0
NOVOTNÝ – MATOUŠ (ČR) 	0: 1
ŠNOREK – SLABÝ (ČR)	1 : 0

(pořadí po 4. kole)

Por.
Jméno
FED
Body
1
SMIRNOV IGOR
UKR
4
2
ARUTINIAN DAVID
GRUZ
4
3
NEUMAN PETR
ČR
4
4
GOLCMAN EVGENY
RUS
4
5
MUELLER FABIAN
NĚM.
3
6
LASINSKAS POVILAS
Litva
3
7
PEL BONNO
NIZ.
3
8
BRASCHI GIANCARLO
ITAL.
3
9
BORISOVA ELIZAVETA
RUS
3
10
ŠNOREK MILAN
ČR
3



VÝSLEDKY STAROPRAMEN OPEN 

(celkové)

Bucinskas – Limontas (Lit.)	1. místo	24 bodů
Tajovský – Jezbera (ČR)	2. místo	21,5 bodů
Chocenka – Škaloud		3. místo	17 bodů

(Mistrovství České republiky)

1. Tajovský – Jezbera
2. Ringel – Čechura
3. Neuman - Pekárek





BRIDŽ

	Až do 21. července bude probíhat hlavní turnaj družstev (VESNA OPEN), který dnes v Duhové aréně odstartoval. Dnes se rovněž uskutečnil 1. vedlejší turnaj dvojic (YETTI SPORT OPEN).
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