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24. 7.
V úterý 25. 7. začíná v areálu PAMAKA na Hůrkách turnaj účastníků festivalu v malé kopané, který vyvrcholí ve čtvrtek večer. Od 22 hodin proběhne slavnostní finálový večer s hudbou. O fotbalový turnaj je ze strany účastníků každoročně veliký zájem. 


V úterý také v Ideonu začíná dvoudenní možnost pro luštitele sudoku a kakuro zúčastnit se soutěže pro veřejnost v luštění na čas (druhý den můžete rébusy přijít luštit do ČEZ Areny). Bude probíhat také soutěž v luštění křížovek. Vstup je zdarma a zúčastnit se může opravdu kdokoliv.


V neděli 23. 7. se v ČEZ Areně konal turnaj v zatre PVV OPEN. Hra připomínající domino je často označována za scrabble s čísli. „Hraje se s kostičkami hodnoty od jedné do šesti. Bodují se součty v hodnotě 10, 11 a 12. Víc než 12 bodů se nesmí vytvořit, lze vytvořit menší součet než 10, ale ten je nebodovaný. Každý tah si hráč vylosuje dvě kostičky a obě musí položit na hrací desku. Vítězka turnaje, Kamila Jeřábková, poskytla krátké interview.

Jak jste spokojená s celkovým výsledkem turnaje?
Jsem spokojená, hezky jsem si zahrála. Jen škoda, že to v Čechách nehraje moc lidí.

Kde jste se zatre naučila vy?
Máma chodila do klubu deskových her a jednou zatre přinesla domů. Často jsme ho společně hráli. Po nějakém čase jsem se zúčastnila mistrovství republiky a tam jsem kupodivu skončila druhá. Od té doby hraji zatre závodně. 

Kolik turnajů v zatre se v Čechách pravidelně pořádá?
Mistrovství České republiky, v říjnu se v Praze koná Olympiáda duševních sportů, nyní je to tento turnaj v Pardubicích. To je zhruba všechno, pak se hrají ještě menší přátelské turnaje. Většinou proto jezdím na turnaje do Rakouska nebo Německa, kde je hra víc rozšířenější.

Jak často trénujete?
Dřív jsem hrála doma hodně, několikrát týdně. Poslední dobou už ale nemám čas, takže je to slabší. Tak třikrát do měsíce.


Shrnutí dne:
ŠACHY

Po čtvrtém kole velmistrovského PARDUBICE OPEN zůstali už jen tři hráči s čistým štítem – Poláci Jakubowski a Gajewski a Rus Evdokimov. David Navara se vrátil zpět do nejlepší desítky, je devátý. „S bodovým ziskem spokojený jsem, s hrou příliš ne,“ okomentoval své dosavadní vystoupení na turnaji. „Ve druhé partii jsem toho divákům moc neukázal. Byla to velmi nudná remíza,“ litoval zatím jediného ztraceného půlbodu. Na svého čtvrtého soupeře, Bělorusa Maiorova, se podle svých slov příliš nepřipravoval: „Mohly to být asi jenom dvě hodiny. Ještě ani pořádně nevím, co budu hrát. Připravil jsem se jen na dvě možnosti,“ sdělil před zahájeném partie, kterou nakonec dotáhl k vítězství. Kromě Navary figurují na předních místech ještě šestý Robert Cvek a sedmý Vlastimil Babula.

Výsledky prvních deseti nasazených ve 4. kole:
Navara – Maiorov 1:0
Najer – Kovacevic 1:0
Wojtaszek – Nechepurenko 0,5:0,5
Láznička – Usheninová 0,5:0,5
Tomashevsky – Cvek 0,5:0,5
Borovikov – Zhigalko 0,5:0,5
Schlosser – Bulski 0:1
Babula – Klimov 1:0
Stefansson – Ivanov 1:0
Savchenko – Biriukov 1:0 


Výsledky Východočechů ve 4. kole:
Bernášek – Votava 0,5:0,5
Hába – Malinin 1:0
Petr M. – Gutman 1:0
Stehno – Smirnov 0:1
Bujnoch – Zawadzká 0:1
Kořínek – Mufic 0,5:0,5
Jedlička – Kleiman 0,5:0,5
Novotný – Matsenko 0:1
Mojžíš – Biolek ml. 0:1



Ratingový turnaj JIHLAVANKA OPEN má už jen sedm šachistů s plným bodovým ziskem. Uvádíme pořadí na prvních pěti místech:
místo
jméno
FED
rating
body
1
KUZNETSOV VIKTOR
RUS
2404
4.0
2
LAVENDELIS EGONS
LAT
2225
4.0
3
STARTSEV VLADIMIR
RUS
2242
4.0
4
LOUČEK VLASTIMIL (ŠK Union Louny)
CZE
2233
4.0
5
BROKKEN DENNIS
NED
2173
4.0



Na ME amatérů stačili šachisté v pondělí odehrát dvě kola. Srovnali tak krok s předchozími dvěma turnaji. V kategorii s ELO < 2200 (POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN) zbylo po čtvrtém kole osm šachistů se čtyřmi body. 17 hráčů pouze jednou remizovalo. Kategorie s ELO < 2000 (KONTAX OPEN) má už pouze tři šachisty, kteří zatím neokusili porážku. V čele je papírový favorit Alexander Liberman z Ruska. ELO do 1800 mají hráči turnaje OCT OPEN, ve kterém je sedm šachistů bez porážky. 



HRY
Z nedělních výsledků vám dlužíme pořadí turnajů PVV OPEN v zatre a TIME OUT OPEN – Mistrovství ČR v Othello.
Zatre hrálo celkem 12 hráčů každý s každým na dvě kola. Za výhru v každém kole získal hráč jeden bod. V případě rovnosti bodů rozhodlo o umístění lepší skóre.

Medailové pozice:
1. Kamila Jeřábková, 15 bodů (rozdíl ve skóre +154)
2. Vladimír Suchý, 15 bodů (rozdíl ve skóre +100)
3. Michaela Svojanovská, 14 bodů (rozdíl ve skóre +216)

Othello si přišlo zahrát 13 účastníků. Po základní části postoupili čtyři nejlepší do vyřazovacích bojů o medaile. Ze semifinále vyšli vítězně Jakub Švadlenka a Tomáš Douda. Úvodní finálová partie skončila remízou 32-32, další dvě vyhrál Jakub Švadlenka 35-29 a 37-27 a stal se mistrem republiky. V boji o třetí místo porazil Martin Daněk Jana Šťastnu 37-27.



Veškeré podrobnosti a kompletní výsledky lze nalézt na www.czechopen.net.

Těším se spolu s vámi na úterní sportovní zážitky.
Jan Kalenský, tiskový mluvčí CZECH OPEN 2006
774 400 237
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