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ROZHOVOR S VÍTĚZEM TURNAJE SYNTHESIA OPEN V RAPID ŠACHU
Ruský velmistr Dmitry Chuprov přijel na Czech Open poprvé. A festival se rozhodl náležitě vychutnat, od začátku do konce. Jde z jednoho turnaje do druhého. Zúčastnil se turnaje družstev Océ open. Ve středu si nejprve zahrál superbleskový DGT projects open, večer pak nastoupil v turnaji v rapid šachu Synthesia open, který o den později vyhrál. Od pátku bude v hlavním velmistrovském turnaji Chládek & Tintěra open bojovat o další cenné vítězství. Zatím má jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili. Jedinou nevýhodou jeho šachového života je fakt, že se téměř nevidí s rodinou. Naposledy 15. května...

Jaký to je pocit, porazit tak kvalitní soupeře?
Je to příjemné a překvapivé. Jsem tu úplně poprvé, takže jsem vítězství opravdu nečekal. Měl jsem docela štěstí.

V čem to štěstí spočívá?
Někteří hráči nade mnou chtěli vyhrát za každou cenu. Myslím, že kdyby jim stačila remíza, došli by v turnaji dál. Díky tomu, že šli jen po vítězství, se mi proti nim hrálo lépe.

Která partie pro Vás byla nejtěžší?
Pravděpodobně partie proti druhému Antonu Korobovi. A hned následující partie v šestém kole proti Viktoru Lázničkovi. Obě byly moc důležité, rozhodovalo se o úspěchu a neúspěchu. Zejména proti Lázničkovi to byla rozhodující partie. Já jsem se odrazil do horních pater tabulky, kdežto Láznička se propadl dolů.

Šest partií jste vyhrál, v posledních třech jste už jen remizoval. Nebál jste se, že vinou remíz spadnete dolů?
Byla to taková strategie. Neměl jsem potřebu příliš riskovat a hrát na vítězství. Remízy mi stačily. 

Na Czech Open se účastníte více turnajů, že?
 Můj program tady je docela nabitý. Mám za sebou turnaj družstev a superbleskový turnaj. V turnaji družstev jsme obsadili druhé místo. Superbleskový turnaj se mi moc nepovedl (skončil jedenáctý – pozn. aut.). Ještě budu startovat na hlavním velmistrovském turnaji.

Druhé místo (s družstvem Ugra) je určitě potěšující.
Je to úspěch. Naše družstvo je poměrně mladé. Hrajeme spolu necelý rok. Účastníme se ruské profesionální ligy. Naším cílem je hrát šachovou ligu v některé z evropských zemí. Jsme z Khanty-Mansiyské autonomní oblasti Ugra, ve které šachy zaznamenávají obrovský rozvoj. Dvakrát se zde konal šachový Světový pohár (v letech 2005 a 2007 – pozn. aut.), potřetí se v Khanty-Mansiysku bude konat v roce 2009 a v roce 2010 zde bude šachová olympiáda. Šachy tam všichni berou nesmírně vážně.

Jak na Váš šachový profesionalismus reaguje rodina?
Rodina to bere normálně. Nevýhodou je, že jsem pořád na cestách. Doma jsem byl naposledy 15. května a znovu se uvidíme až na začátku srpna.

Nyní Vás čeká účast ve velmistrovském turnaji. Jaký máte cíl?
Čím blíže vítězství, tím lépe (usměje se). Ale bude se ho účastnit hodně kvalitních hráčů, takže to bude nesmírně těžké.

Nejste už unavený? Hrajete jeden turnaj za druhým...
Cítím se unaveně. Chce to aktivní odpočinek. Sice jsem si s sebou přivezl tenisové rakety, ale ještě jsem si nebyl zahrát. V pátek už začíná další turnaj, tak nevím, jestli si vůbec tenis stihnu zahrát. Ale rád bych.

Stihnete vůbec nějak oslavit dnešní vítězství?
Večer půjdu s kamarády na pivo. Už se těším. Ale nesmíme to přehnat. Zítra znovu hrajeme. 

Jak se Vám na Czech Open líbí?
Jsem příjemně překvapený. Je znát, že má festival dlouholetou tradici. S organizací jsem spokojený. Samozřejmě vždycky se najdou maličkosti, které lze napravit, ale jinak vše klape. Kromě toho u nás je větší horko, tady je příjemné počasí.


Páteční program
V pátek v 15 hodin startuje velmistrovský turnaj Chládek & Tintěra Open, kterého se mimo jiných zúčastní velmistři Boris Grachev, Vladimír Potkin Zbyněk Hráček nebo loňský vítěz Vlastimil Babula. Celkem je na turnaj přihlášeno 385 hráčů. Dále je na programu zahájení otevřeného ratingového turnaje Jihlavanka open, na který přijede 396 hráčů. Jde tedy o největší turnaj letošního Czech Open. Od 10 do 16.10 se odehraje turnaj čtyřčlenných družstev mládeže (do 16 let).


Výsledkový servis
EUROKOMPLEX AUTOSKLA OPEN – Mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 1800 v rapid šachu:
	Valentin Valev		BUL	8 b.
	Heiner Rieping	GER	7,5 b.
	Aleksey Shadrin	RUS	7,5 b.


Nejlepší ženy:
	Elvira Hanzatjan	EST	7 b.
	Simoneta Ivanova	BUL	6 b.
	Jana Londinová	CZE	6 b.


Nejlepší Češi:
	Milan Boháček	6,5 b.	Makkabi Boskovice
	František Skokan	6,5 b.	
	Milan Bednář		6,5 b.



MRFP OPEN – Mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 2000 v rapid šachu:
	Alexander Liberman	  RUS	7,5 b.
	Jakub Půlpán		  CZE	7,5 b.	Klub: TJ ŠO a DDM Chrudim
	Alexandr Semenychev RUS	7,5 b.


Nejlepší ženy:
	Inga Zakhartsova	RUS	6,5 b.
	Olena Zavgorodnya	UKR	6,5 b.
	Tatiana Khalturina	RUS	5,5 b.


Nejlepší Češi:
	Jakub Půlpán

	Jaroslav Kubík	6 b.	Sokol Praha-Kobylisy
	Rostislav Pukl		5,5 b.	Š.K. 1923 Sokol Kyjov



TEV OPEN – Mistrovství Evropy amatérů s ELO FIDE < 2200 v rapid šachu:
	Tom Kantans		LAT	7,5 b.
	Olexiy Taranik	UKR	7 b.
	Ritvars Reimanis	LAT	6,5 b.


Nejlepší ženy:
	Olga Vrublevskaya	RUS	6 b.
	Hana Kubíková	CZE	6 b.	TJ Praga Praha
	Julia Bochis		GER	5,5 b.


Nejlepší Češi:
	Martin Cuhra		6,5 b.	QCC České Budějovice

	Pavel Šott		6,5 b.	ŠK Sokol Klatovy

	Hana Kubíková	6 b.

	Jan Tesař		5,5 b.	ŠK Caissa Třebíč



SYNTHESIA OPEN – Otevřené mistrovství ČR v rapid šachu, součást světové série ACP TOUR:
	Dmitry Chuprov	RUS	7,5 b.
	Anton Korobov	UKR	7,5 b.
	Rainer Buhmann	GER	7,5 b.



Mistrovství ČR (nejlepší Češi):
Jiří Štoček		6,5 b.	TJ Ostrov (6. celkově)
David Navara		6,5 b.	ŠK Mahrla Praha (10. celkově)
Vlastimil Babula	6 b.	Agentura 64 Grygov (18. celkově)
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