CZECH OPEN 2008

XIX. ročník mezinárodního festivalu šachu a her

 10. - 27. 7. 2008, Pardubice, ČEZ Arena + Ideon 

http://www.czechopen.net

Festivalové aktuality 16. 7.


Šachové džentlmenství
Shakhriyar Mamedyarov na konci superbleskového turnaje DGT PROJECTS OPEN prokázal, že nepotřebuje uspět za každou cenu, ale více si cení přátelství a fair play. V posledním kole odehrál partii proti ázerbájdžánskému příteli Raufu Mamedovi, jež skončila remízou. Remízu Mamedyarov soupeři nabídl ve chvíli, kdy Mamedovi zbývala poslední vteřina. Mamedyarov měl přitom třicet vteřin k dobru. „Zachoval se džentlmensky. I když byly naše pozice vyrovnané, Shakhriyar měl více času. Mně zbývala pouze sekunda. Přesto mi nabídl remízu, což od něj bylo velmi velkorysé,“ ocenil soupeřovo gesto Mamedov, jenž díky remíze celý turnaj vyhrál. Tato partie rozhodovala o vítězi celého turnaje. Další šachisté ázerbájdžánskou dvojici bodově nemohli ohrozit. Mamedyarov nabídnutou remízou ocenil soupeřův výkon v turnaji. Mamedov totiž ve finálové skupině ani jednou neprohrál, zatímco Mamedyarov ztratil bod proti třetímu v pořadí Gruzínci Arutinianovi. „Shakhriyara znám třináct let, ale tohle bych od něj nečekal. Byl jsem mile překvapen jeho džentlmenstvím,“ řekl Mamedov: „S průběhem turnaje i s výsledkem jsem spokojen. Zúčastnili se velmi silní hráči, byla radost proti nim hrát. Jsem moc rád, že se mi podařilo vyhrát.“ Mamedov vyhrál superbleskový turnaj už před dvěma lety. Loni se z vítězství radoval Mamedyarov.


Sergej Movsesjan bude komentovat vybrané partie
Vybrané partie blížícího se velmistrovského turnaje bude kromě dalších světových šachistů a odborníků komentovat také 16 hráč v žebříčku ELO FIDE Sergej Movsesjan. „Partie jsem ještě nekomentoval, bude to pro mě novinka. Moc se těším. Zažil jsem to pouze z hráčské strany na turnaji v Ostravě. Během špičkových světových turnajů je ale běžné, že šachový odborník komentuje online pro internetové stránky,“ řekl Movsesjan, podle kterého by komentované partie mohly být velice zajímavé zpestření turnaje nejen pro šachisty, ale i pro širokou veřejnost. „Dá se to srovnat s komentováním fotbalu nebo hokeje. Můžete zápas sledovat bez komentáře, s vypnutým zvukem, ale pokud je komentátor odborník, zjistíte řadu zajímavých informací,“ popsal, v čem je výhoda komentovaných partií: „Myslím, že je zajímavé zjistit názor špičkového hráče na momentální dění na šachovnici. Diváci častokrát sledují šachy a nevědí, co se děje. Pokud však uslyší, proč hráč zahrál právě tak, jak zahrál, nebo nad čím přemýšlí, mohou získat úplně jiný pohled na hru.“ 
Kromě Movsesjana budou partie komentovat velmistři Mamedyarov, Motylev, Najer nebo Mamedov.
Slovenský reprezentant, žijící v Pardubicích, se chtěl zúčastnit probíhajícího turnaje v rapid šachu, kvůli dalším povinnostem však svou účast musel na poslední chvíli odříct. „Bohužel mám nabitý program. Právě jsem se vrátil z účasti v řecké lize, v pátek brzo ráno odjíždím na Slovensko, kde mám další povinnosti. Budu se účastnit dvou simultánekPokud by to jen trochu šlo, moc rád bych si rapid zahrál. Bylo by to ale na úkor toho, že bych byl úplně vyšťavený. Lépe je turnaj vynechat, než ho odehrát bez chuti,“ vysvětlil své důvody. Za favorita považuje nejvýše nasazeného hráče Mamedyarova. „Ale nevěřím, že se mu podruhé za sebou podaří turnaj vyhrát. Je to tak trochu loterie. Jediná chybička může o všem rozhodnout. Sázkařskou terminologií řečeno, vyhraje někdo z pole,“ uzavřel Movsesjan.

Čtvrteční program
Ve čtvrtek probíhají celý den čtyři turnaje v rapid šachu. Otevřené mistrovství České republiky SYNTHESIA OPEN (součást světové série ACP Tour). A tři turnaje Mistrovství Evropy amatérů TEV OPEN, MRFP OPEN a EUROKOMPLEX AUTOSKLA OPEN, ve kterých jsou hráči odstupňováni podle ELO FIDE. Poslední deváté partie končí v 18 hodin. 

Výsledkový servis

Mistrovství světa školních týmů M-SILNICE OPEN:
Kategorie do 10 let:
	Jiang Shu Wu Xi Dong Bei Tang	CHN	24 b.
	Voschod				RUS	15,5 b.
	Katar					QAT	1 b.


Kategorie do 12 let:
	FPS – Burgas				BUL	22,5 b.
	Satka school n. 40			RUS	21 b.
	Katar					QAT	9 b.


Kategorie do 14 let:
	Tatarstan				RUS	20 b.
	Gymnasium no. 1 Simferopol	UKR	17,5 b.
	Voschod				RUS	15,5 b.


Kategorie do 16 let:
	Jiang shu Wu Xi Dong Bei Tang	CHN	26,5 b.
	School n. 3 Čeljabinsk		RUS	24 b.
	ZS Český Těšín			CZE	18 b.



Otevřený ratingový turnaj INFINITY OPEN:
	Gennadi Gutman	UKR	6 b.
	Mikhail Klenburg	UKR	5,5 b.
	Anton Gurkin		KAZ	5,5 b.


Nejlepší Čech:
	Lukáš Klíma			5,5 b.  ( 1. Novoborský ŠK)



Superbleskový turnaj DGT PROJECTS OPEN:
	Rauf Mamedov		AZE	7,5 b.

Shakhriyar Mamedyarov	AZE	7 b.
David Arutinian		GEO	5,5 b.
Viktor Láznička		CZE	5 b.
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