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


19. 7. 2005

	
	Dnes na CZECH OPEN probíhalo pět turnajů, tři v šachách a dva v bridži.

	Rozhovor se současným nejlepším českým šachistou, Davidem Navarou, naleznete na konci této tiskové zprávy.

ŠACHY

	Pokračoval otevřený ratingový turnaj (INFINITY OPEN), který je započítáván do světového žebříčku. I dnes měly šachy na programu méně tradiční discipliny. Skončilo otevřené Mistrovství České republiky v bleskovém maratónu (FRITZ OPEN). O další mistrovské tituly České republiky usilovali hráči na otevřeném Mistrovství České republiky ve Fischerových šachách (CYKLOMAX OPEN).
	
Na INFINITY OPEN se dnes českých hráčům dařilo. Všichni vyhráli.
	
I když otevřené Mistrovství České republiky v bleskovém maratónu (FRITZ OPEN), kterého se zúčastnili 2 velmistři a 11 mezinárodních mistrů, netrvalo předpokládaných 24 hodin (hrálo se 20 hodin z důvodu malého počtu hráčů). Účast na takovém turnaji je jistě nemálo náročná. Z 85 hráčů (z Ukrajiny, Ruska, Bulharska, Francie, České republiky, Chorvatska, Německa a Litvy), kteří do turnaje nastoupili, jich 20 z turnaje odstoupilo, i když 5 z nich se opět po několika kolech do hry zapojilo. Pravidla totiž umožňují, aby hráč turnaj opustil na libovolný počet kol a pak v turnaji opět pokračoval. Odehrálo se 85 kol. 
	
Maratón dnes ale nebyl jediným turnajem v netradiční šachové disciplině. Na CYKLOMAX OPEN, kterého se zúčastnili 4 velmistři a 4 mezinárodní mistři (byl to tak nejsilněji obsazený turnaj ve Fischerových šachách v České republice),  se hrály Fischerovy šachy. Jak se „fischerky“ hrají? Fischerovy šachy vymyslel americký hráč Bobby Fischer. Postavení figur (mimo pěšců) losuje rozhodčí před každým kolem a je pro všechny hráče pro dané kolo stejné. Ve Fischerových šachách existuje 960 možných základních (startovacích) pozic. Do turnaje nastoupil 41 hráč z České republiky, Litvy, Lucemburska a Nizozemska. Tuto hru si dnes zahrál i nejlepší současný český hráč David Navara. Ten obsadil celkové 3. místo a z Mistrovství České republiky si odvezl stříbrnou medaili.







VÝSLEDKY INFINITY OPEN 

(tři nejlépe nasazení hráči)

SMIRNOV(Ukr.) – GOLCMAN (Rus.)  1 : 0
ARUTINIAN (Gruz.) – NEUMAN (ČR)	0 : 1
NEUMAN (ČR) – ARUTINIAN (Gruz.)	1: 0


SMIRNOV(Ukr.)		průběžné 1. místo	5 bodů
ARUTINIAN (Gruz.)		průběžné 7. místo	4 body
NEUMAN (ČR)		průběžné 2. místo	5 bodů

(tři nejlépe nasazení čeští hráči)

NEUMAN – ARUTINIAN (Gruz..)	1: 0
NOVOTNÝ – HUSAIN AL-AJJI ABDULAZIZ  (ČR) 	1 : 0
ŠNOREK – MATVIENKO (Rus.)	1 : 0


NEUMAN 			průběžné 2. místo	5 bodů
NOVOTNÝ			průběžné 24. místo	3 body
ŠNOREK			průběžné 9. místo	4 body


(tři nejlepší čeští hráči dle průběžného pořadí)

NEUMAN 			průběžné 2. místo	5 bodů
ŠNOREK			průběžné 9. místo	4 body
KOTVA MILAN 		průběžné 11. místo	4 body

(východočeští hráči)

Vobořil Pavel	(Pardubice)	průběžné 12. místo	3,5 bodu
Matouš Radek (Přelouč)	průběžné 21. místo	3 body
Koutný Ludvík (Pardubice)	průběžné 42. místo	2 body

	
(pořadí po 5. kole)

Pořadí.
 
Jméno
FED
Body
1
IM*
SMIRNOV IGOR
UKR
5
2
IM
NEUMAN PETR
CZE
5
3
 
GOLCMAN EVGENY
RUS
4
4

PEL BONNO
NED
4
5
 
BRASCHI GIANCARLO
ITA
4
6
 
MUELLER FABIAN
GER
4
7
IM
ARUTINIAN DAVID
GEO
4
8
 
BORISOVA ELIZAVETA
RUS
4
9
 
SNOREK MILAN
CZE
4
10
 
BOKSINSKI JORDAN
GER
4

*IM = mezinárodní mistr

VÝSLEDKY FRITZ OPEN

(celkové)

1. Sumets Andrey (Ukr.)		81 bod
2. Hasangatin Ramil (Rus.)		80,5 bodu
3. Maslak Konstantin (Rus.)		78,5 bodu

(Mistrovství České republiky)

1. Doležal Radoslav 		72 bodů	celkové 11. místo
2. Červený Martin		67 bodů	celkové 12. místo
3. Balin Jan			66 bodů	celkové 14. místo

(východočeští hráči)

všichni jsou z Pardubic

Juchelka Petr		17 bodů	celkové 73 místo (na MČR  30. místo)
Zelenka Pavel		14,5 bodu	celkové 77. místo (na MČR 31. místo)
Petružálek Radim	6 bodů		celkové 84. místo (na MČR 33. místo)


VÝSLEDKY CYKLOMAX OPEN


(celkové)

Pořadí
 
Jméno

Body
1
IM*
Savchenko Boris
RUS
6,5
2
IM
Láznička Viktor
ČR
5,5
3
GM**
Navara David
ČR
5,5
4
GM
Borovikov Vladislav
UKR
5
5
GM
Blatný Pavel
ČR
5
6
GM
Vokáč Marek
ČR
5
7
 
Bucinskas Valdas
Litva
5
8
 
Novák Pavel
ČR
4,5
9
 
Zolotukhin Valery
RUS
4,5
10
 
Mickevicius Juras
Litva
4,5

*IM = mezinárodní mistr
**GM = mezinárodní velmistr
 
(Mistrovství České republiky)

1. Láznička Viktor (celkové 2. místo)
2. Navara David (celkové 3. místo)
3. Blatný Pavel (celkové 5. místo)

(východočeští hráči)

Láznička Viktor (Pardubice)		5,5 body 	celkové 2. místo, na MČR 1. místo
Bernášek Jan (Pardubice)		3,5 bodu	celkové 17. místo, na MČR 8. místo
Sabol Marian (Vysoké Mýto)	3 body		celkové 25. místo, na MČR 11. místo
Trefný Vlastimil (Hradec Králové)	3 body		celkové 26. místo, na MČR 12. místo
Novotný Michal (Pardubice)		4 body		celkové 15. místo, na MČR 7. místo
Papáček Miloš (Letohrad)		2 body		celkové 35. místo, na MČR 18. místo
Ptáček Luboš (Vysoké Mýto)	3,5 bodu	celkové 22. místo, na MČR 10. místo


BRIDŽ

	Až do 21. července bude probíhat hlavní turnaj družstev (VESNA OPEN). Dnes se rovněž uskutečnil i 2. vedlejší turnaj dvojic (P. MINISTR OPEN).


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 DAVIDEM NAVAROU



	Nejlepší současný  český šachista David Navara se dnes, 19. července, zúčastnil (vůbec poprvé) turnaje ve Fischerových šachách. Na CYKLOMAX OPEN (otevřeném Mistrovství České republiky ve Fischerových šachách) skončil celkově jako třetí. Na Mistrovství  České republiky získal stříbrnou medaili. Tím ale jeho účinkování na CZECH OPEN nekončí. Ve dnech 20. a 21. července se zúčastní otevřeného Mistrovství České republiky v rapid (2 x 30 minut) šachu (CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN), které je zároveň otevřeným Mistrovstvím Evropy amatérů a amatérek v kategorii              ELO FIDE < 2200.

	Před pár dny jsi sehrál s Anatolijem Karpovem dvě partie. Jak se ti hrálo?

	První partii jsem bílými kameny nebyl dobře připravený. Takže po zahájení jsem si stál o něco hůře. Potom jsem měl velké problémy. Karpov to ale nezahrál nejlépe. Proto se mi podařilo udržet remizu. 
	Ve druhé partii jsem s černými neměl se zahájením žádné problémy. Vyrovnal jsem lehko, ale pak jsme se dostal do potíží, ale Karpov si toho nevšiml, takže jsem zase udržel remizu.

	Jak na tebe působil Karpov jako člověk?

	Působil na mě vcelku dobře. Při analýzách vystupoval korektně. Nedával najevo, že musí vědět všechno lépe. Co se týče vztahu Karpov – Kasparov, tak ty komentovat nemohu, ale přijdou mi oboustranně poněkud zvláštní. 

	Dnes jsi si zahrál Fischerovy šachy. Máš v oblibě řekněme méně obvyklé šachové disciplíny, jako např. holanďany?

Holanďany nehraji vůbec, ale Fischerovy šachy mají v podstatě stejná pravidla jako normální šachy, takže je tady menší problém s tím, že by se mi něco pletlo dohromady. Hraní Fischerových šachů mi může pomoci v normální hře. Nemám rád moc teorii, a tak jsem si chtěl zahrát nějakou hru, ve které budu tvořit od prvního tahu.

	Jak jsi s dnešní hrou na turnaji spokojen?

	Mohlo to být lepší, ale i horší. Nemohu si stěžovat. Na turnajový debut to není tak špatné. Na druhé straně mě samozřejmě mrzí, že jsem zahodil nějaké slibné šance, ale myslím si, že jich soupeři zahodili více. 

	
	Takže holanďany nehraješ proto, aby sis nekazil styl?

	V podstatě ano. Zkrátka se mi normální šachy líbí více.

	Kolik času denně věnuješ hře?

	Těžko říci. Dříve okolo jedné hodiny, nyní tak dvě. O prázdninách to může být výrazně více. Na turnaji, kromě samotné hry, věnuji přípravě obvykle poměrně dost času, občas i několik hodin.

	Jak jsi se k hraní šachů dostal? Hrál u vás někdo v rodině?

	 Dědeček z otcovy strany hrál šachy a měl asi tak první druhou třídu. Já jsem se k hraní šachů dostal tak, že jsem v šesti letech dostal od babičky šachovou knížku, která mě zaujala. Naučil jsem se pravidla. Rodiče mě přihlásili do šachového kroužku. To, že mohu hrát lépe než ostatní, se začalo projevovat, když mi bylo tak osm let. 

	Jak vše zvládáš při vysokoškolském studiu?

	Studuji v Praze logiku na Filozofické fakultě. Mám individuální studijní plán, ale pokud nehraji turnaje, tak do školy chodím. Ještě mě v září dvě zkoušky čekají. Občas ale něco ze školy či šachů nezvládám. Je to rozhodně obtížnější, než jak tomu bylo na střední škole. Jsem asi tak průměrný student. 

	
Stíháš ještě jiné věci než školy a šachy? Jak trávíš volný čas?

	Relaxovat příliš neumím. Jiným zálibám se moc nevěnuji. Neznamená to, že bych se o nic dalšího nezajímal. Snažím se zajímat o všechno možné všeobecné vzdělávání, ve kterém pociťuji určité mezery. 

	Co tě ještě čeká? Jaké máš další plány?

	Teď to bude zejména mistrovství Evropy družstev, které se bude hrát v Göteborgu. Potom budu mít konečně pauzu. 

