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16. 7.
V sobotu se na CZECH OPEN poprvé v oficiálním turnaji představila karetní hra Magic: The Gathering. V novém turnaji letošního festivalu startovalo 22 hráčů. Ředitel turnaje Zdeněk Rys sdělil základní informace o turnaji i karetní hře.

V čem je tento turnaj významný?
Je to turnaj dvojic, kterých je v České republice minimálně. Jmenuje se Dvouhlavý drak. Dva hráči tvoří jeden tým a představují každý jednu hlavu draka. Společně mohou komunikovat a vymýšlet strategii.

Jaký je hlavní princip této hry?
Každý z hráčů představuje mága, který má 20 životů. Pomocí kouzel – karet, které má v balíčku se snaží ubrat 20 životů oponentovi rychleji, než to udělá on. 

Hráči si karty musí kupovat. Kolik musí investovat prostředků, aby byli schopni zúčastnit se takového turnaje?
Turnaje se liší podle formátu, takže se nedá říct, kolik musí hráč investovat kvůli turnaji. Konkrétně na tomto turnaji dvojice zaplatí 700 korun startovné, získá 105 karet, z nichž sestaví dva balíčky. Karty jim zůstávají na doma a každá dvojice vyhraje ještě nějakou další cenu, určitý počet dalších karet. Vítěz turnaje získal 28 balíčků karet v celkové hodnotě téměř 3000 korun.

Každý tým tedy dostane stejných 105 karet, z nichž si vybere ty, které chce?
Karty jsou náhodně namíchané, takže každý tým dostane 105 jiných karet. Hráči si musí vybrat, s kterými kartami budou hrát a jakou strategii zvolí. Většinou mají pár velmi dobrých karet od všech pěti základních barev, ale když chtějí hrát se všemi, není šance na úspěch. Musí si z nich vybrat jen některé a zbytek doplnit třeba ne tak účinnými kartami, ale zato kartami, které se vhodně doplňují a podporují. 

Je nějaký hráč, který hraje Magic profesionálně?
V zahraničí jich je spousta. Turnaje ProTour mají výhry v řádu statisíců dolarů. U nás si hraním mohou někteří hráči slušně přivydělat, hlavně na zahraničních turnajích. Prestižní je Mistrovství republiky. Vítěznému týmu je hrazena cesta na Světový šampionát a pobyt na něm. Navíc jen za účast na šampionátu hráči dostávají 1000 dolarů.



Shrnutí dne:
ŠACHY
Po 4. hracím dni MS školních týmů MEDIS HOLDING OPEN průběžně vedou žáci ze školy v Českém Těšíně. Jediný zástupce východních Čech,  Nový Bydžov, je 13. Všechny čtyři partie dokázali vyhrát jen dva hráči. Jakub Langner z Českého Těšína a Tsogtsaikhan Saruul z Mongolska.

Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev dnešním dnem skončilo. Sedm kol stihlo 84 týmů odehrát ve čtyřech dnech. Vítězem se stal průběžný lídr a jeden z favoritů turnaje, ukrajinský tým School N9 složený ze čtyř velmistrů. Druhý skončil tým YAMAL 1 z Ruska. Třetí příčku těsně vybojoval ruský tým FAKEL. Nejlepší český tým TJ ZIKUDA TURNOV zaostal o 0,5 bodu za bronzovou příčkou, ale stal se mistrem ČR. 
Kompletní výsledky a podrobné statistiky můžete najít zde: http://schach.wienerzeitung.at/Tnr3948.aspx?tnr=3948&art=0&lan=1&turdet=YES

Otevřený šachový ratingový turnaj INFINITY OPEN průběžně po 3. kole vede Ramil Hasangatin z Ruska, jediný velmistr v turnaji. Za ním je mezinár. mistr Petr Neuman z klubu INGEM ZCE Plzeň. Třetí je Oleg Lyanguzov z Ruska. Posledním hráčem, který má shodně s třemi předešlými tři body, je Milan Šnorek z Písku, vítěz Mistrovství ČR seniorů z roku 2004.

BRIDŽ
Neděle byla posledním dnem bridže na letošním festivalu. Vrcholil turnaj družstev AUTOTRAK OPEN. Vítězem turnaje se stal tým BBE Hungary (Marjai G – Zold, Marjai P. – Szabo). Z českých týmů se nejlépe umístilo družstvo P.S., které obsadilo druhou příčku v následujícím složení dvojic: Šlemr – Martynek ml., Vozábal – Zadražil. Bronz si z Pardubic odváží tým Illa (Illa – Franz, Leinert – Tenbergen).

HRY
Turnaj v go PARDUBICKÝ KRAJ OPEN skončil podle očekávání. Vyhrál ho rumunský hráč Christian Pop, který je držitelem nejvyšší třídy 7. Danu a aktuálně 9. nejlepší evropský hráč. „Go je specifická hra v tom, že hráči se na turnajích potkávají podle své výkonnosti. V go je celkem 20 učňovských kyu tříd. Nejsilnější je 1. kyu třída. Dále je 7 mistrovských tříd Dan, zde je naopak nejsilnější 7. Dan,“ přiblížila pravidla ředitelka turnaje Jana Hricová. I úplný nováček si tak může dobře zahrát, protože vždy hraje proti relativně stejně silným soupeřům. Jakmile jeho výkonnost vzroste, posune se o třídu výš a čekají ho silnější soupeři. „Pro hráče je to veliká motivace, aby se zlepšovali,“ řekla Jana Hricová. Druhé místo obsadil Jan Hora z Prahy, který v hodnocení předběhl dalšího z favoritů turnaje, Ondřeje Šilta z Karlových Varů. Ondřej Šilt, jenž má 6. Dan, byl vedle Popa nejvýznamnější osobností turnaje. Na posledním mistrovství světa skončil osmý. „Ondřej dokonce rok studoval go v japonské profesionální škole,“ prozradila ředitelka turnaje. V české Grand Prix je zapojeno 300 hráčů, celkový počet hráčů go u nás je odhadován na 4 tisíce.

Perličkou byla účast Korejce Hae Songa, který v turnaji vůbec neměl startovat. Přijel totiž pouze jako doprovod jihokorejského družstva mládeže, který se účastní MS školních týmů. Pro ukrácení dlouhé chvíle se nakonec na poslední chvíli přihlásil se slovy, že je úplný nováček a na turnaji go nikdy nehrál. Korea je však jedna z velmocí go, a tak Hae Song své soupeře ve 20. kyu drtil od prvního do posledního kola jednoznačnými výsledky. „Už s tím ovšem nešlo nic dělat. Po první hře bylo jasné, že by výkonností patřil do 10. až 12. kyu,“ usmívala se Jana Hricová: „Jenže on nás pořád přesvědčoval, že je nováček a go téměř nehraje.“ Hae Song neměl šanci zvítězit v turnaji, protože byl zařazen ve slabé třídě, nakonec obsadil 58. příčku.


Kvalifikační turnaj na mistrovství republiky ve scrabblu MIROS OPEN vyhrál Martin Kuča z Prahy. Hráč, který je dlouhodobě lídrem žebříčku ČAS, potvrdil svou roli i na pardubické kvalifikaci. Druhé místo obsadil Martin Hrubý z Duchcova. Třetí pozici si za svými pronásledovateli pohlídala Lenka Fuhrmannová. Jaromír Nohavica skončil 34.

Turnaj v piškvorkách AVE-KONTAKT OPEN, který byl zároveň otevřeným Mistrovstvím ČR, vyhrál Aleš Rybka z Hradce Králové. Stejný hráč s přehledem zvítězil i v sobotním klání v renju US ACTION OPEN, a tak se stal během dvou dní dvojnásobným mistrem republiky.

AVE-KONTAKT OPEN
Aleš Rybka		Hradec Králové	6,5 bodů
Ondřej Nykl		Havířov		5,5
Pavel Laube		Praha		4,5

US ACTION OPEN
Aleš Rybka		Hradec Králové	7
Peter Jonsson	Švédsko		6
Pavel Laube		Praha		5,5

Vedlejší turnaj v backgammonu KAVÁRNA EVROPA OPEN, ve kterém startovalo šest hráčů, vyhrál Jiří Olejníček z Českých Budějovic, který zvítězil ve všech pěti partiích.

O víkendu proběhly také dva turnaje v dámě. Turnaj v mezinárodní dámě ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA OPEN vyhrála Julia Makarenkova z Ukrajiny. Druhý skončil Batjargal Baldangotov, původem z Mongolska, v Čechách hájící barvy DKMK Brno. Třetí příčku získal Janis Lelis z Lotyšska. 

Turnaj v české dámě CZECH MARKETING OPEN vyhrál Jiří Sysel, týmový kolega Baldangotova z DKMK Brno. Stříbro získal Tomáš Novotný z Varnsdorfu a bronz si odváží Igor Keder z Prahy.



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

Těším se spolu s vámi na další sportovní zážitky.
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