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Světový rekord ve skládání Rubikovy kostky!
V neděli byl v rámci turnaje DINO TOYS OPEN výrazně překonán světový rekord ve skládání klasické Rubikovy kostky (3krát 3 políčka na každé straně), tedy v královské disciplíně a nejprestižnější kategorii všech kostkařů. O rekord se postaral holandský kostkař Erik Akkersdijk. Rubikovu kostku se mu podařilo složit v čase 7.08 vteřiny. Dosavadní rekord (8.72 s), který držel Japonec Yu Nakajima, překonal o více než vteřinu a půl, což je husarský kousek. Diváci na Czech Open tak měli možnost vidět výkon mimořádného významu.
Akkersdijk přitom v této disciplíně rekord již jednou držel. Loni v říjnu dokázal v rámci Dutch Open Rubikovu kostku složit za 9.77 vteřiny. Od té doby ho překonalo dalších osm kostkařů, ovšem pouze v řádu desetin sekundy. Čas, jakého při skládání kostky dosáhl na Czech Open, je mimořádný. „Své pocity ani nedokážu popsat. Jsem naprosto nadšen,“ radoval se Akkersdijk, který dosahuje výborných časů i v ostatních disciplínách. „Jenže klasická kostka, to je nejváženější disciplína mezi všemi kostkaři. Mít rekord právě v této kategorii, to je snem všech.“ Navíc jím dosažený čas má velký potenciál udržet si přívlastek rekordní ještě dlouho.

Rekordní účast na šachovém Mistrovství ČR družstev OCÉ OPEN
Letošního Mistrovství ČR 4členných družstev OCÉ OPEN se zúčastnilo 96 týmů. „Každoročně je o turnaj větší zájem,“ řekl hlavní rozhodčí Ladislav Ester: „Hráči s nižší výkonností se mohou potkat s protihráči s vyšším ratingem, což je pro ně zajímavé a lákavé.“ Turnaje se neúčastní pouze regionální a krajské týmy, ale také zahraniční družstva, která jsou velmi kvalitně obsazena. Letos se turnaje zúčastnily také čtyři družstva z JAR. „Jsme z jedné školy, vyhráli jsme školní šampionát a na internetu našli stránky Czech Open, tak jsme se rozhodli přihlásit,“ prozradil Stefan Venter, člen početného jihoafrického týmu. Studenti si cestu platili sami a kromě šachů přijeli i za kulturou. „Přijeli jsme už před čtrnácti dny. Byli jsme ve Vídni, viděli Český Krumlov i Prahu. Všechna města jsou moc krásná. Nejkrásnější jsou ale české holky,“ smějí se 16letí chlapci. S výpravou přijeli tři rodiče jako doprovod a dozor. „Máme i trenéra, jenže ten musel zůstat doma,“ hlásí Stefan. Možná i proto byly partie mladých šachistů několikrát kontumovány. „Upozorňoval jsem je na to, že musí dodržovat nasazení podle soupisky. Jenže oni si k šachovnicím sedali, jak se jim zrovna chtělo. Zřejmě přijeli na zkušenou a s oficiálními pravidly šachové federace nemají zkušenosti,“ podotkl Ladislav Ester. „Nejsme zvyklí hrát s náhradníky, takže jsme špatně střídali. Jeden soupeř nám na začátku turnaje podal špatné informace. Řekl, že je jedno, jak sedíme,“ komentoval Stefan Venter. I přesto odjíždí výprava z Jihoafrické republiky spokojená. „Bylo to tu dobré. Věděli jsme, že zápasy budou těžké, ale máme plno nových zkušeností,“ shodují se.
 
Zajímavost
Českého poháru v křížovém mariáši HUSQVARNA OPEN se zúčastnil 89letý Vladislav Hron. Čilý pán se stal suverénně nejstarším účastníkem turnaje.
Naopak suverénně nejmladším hráčem turnaje v české dámě HOTEL LABE OPEN byl 12letý Martin Zelený, který dámu hraje necelý rok.


Výběr z pondělního programu
V pondělí se naplno rozjíždí šachový program festivalu. V ČEZ Areně se bude od 9.30 konat turnaj v bughouse (holanďanech) STAROPRAMEN OPEN a turnaj dvojic v rapid šachu ČSOB POJIŠŤOVNA OPEN (od 10). V 19 hodin vypukne bleskový maratón CASINO ALFREDO OPEN, který potrvá až do úterní 19. hodiny.

Výsledky turnaje družstev OCÉ OPEN:
(včetně zahraničních účastníků)
				+  =  -	body	Buchholzovo kritérium
Dněpr			6  1  0	 22	126,5
UGRA			4  2  1	 20,5	133,5
2222 SK Polabiny A	5  1  1	 20,5	117,5

Mistrovství ČR:
1. 2222 ŠK POLABINY A
2. ŠK ZLÍN
3. ZIKUDA TURNOV

V zítřejší tiskové zprávě přineseme kompletní výsledkový servis víkendových turnajů.
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