CZECH OPEN 2008

XIX. ročník mezinárodního festivalu šachu a her

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

http://www.czechopen.net

Festivalové aktuality 20. 7.


V neděli proběhly turnaje ve dvou nových festivalových hrách – v Polgár Superstar Chess, jež jsme představovali v minulých zprávách, a ve sloupcové dámě. Rovněž se hrál turnaj v zatre. Kromě těchto turnajů proběhl hvězdně obsazený šachový bleskový k. o. turnaj a dalšími koly probíhaly dlouhodobé šachové turnaje.

Sloupcová dáma
Sloupcová dáma je obměněnou verzí klasické dámy a v České republice zatím není příliš známá. Na Czech Open ji přijel propagovat Ukrajinec Viktor Shevchuk, manažer klubu intelektuálních her v Rivne. „Náš klub rád sbírá a zkouší nové hry. Hledáme je různě, na internetu, mezi známými, sháníme pravidla a zkoušíme hry hrát. Se sloupcovou dámou jsme se setkali v Rusku. Tato hra pochází z Petrohradu, kde působil hráčský klub. Tito hráči sloupcovou dámu vymysleli a začali o ní publikovat knihy,“ popisuje Shevchuk, jak se hra dostala do jejich klubu. „Protože nám tato verze dámy přišla velmi zajímavá a na festival Czech Open jezdíme pravidelně, dohodli jsme se, že ji letos zařadíme do programu a pomůžeme uspořádat turnaj,“ dodává. 

Hlavní rozdíl oproti klasické dámě je v tom, že přeskočené kameny se neodkládají mimo hrací desku, ale zůstávají na ní. Přeskakující kámen si totiž své zajatce bere pod sebe. Tak vznikají sloupce kamenů. „Přitom platí, že čím vyšší sloupec, tím silnější figura,“ říká Shevchuk. Pokud jiný kámen přeskočí sloupec, nebere si pod sebe všechny kameny ze sloupce, ale jen jeden vrchní. „Tím pádem může i dáma mizet pod vrchním kamenem a zase se objevovat. Hra je plná zvratů a nečekaných tahů. Je to zajímavější než klasická dáma, protože dopředu nelze vše propočítat. Je tím pádem velmi málo remíz,“ komentuje Shevchuk. 

Ukrajinský ředitel turnaje nepřijel do Pardubic sám. Turnaje se zúčastnilo 26 hráčů, přičemž 25 jich přijelo z Ukrajiny. „Z našeho klubu jsem přivezl několik dětí. Rodiče vědí, že je pro ně dobré, když se pomocí intelektuálních her může rozvíjet jejich myšlení. Navíc jsou to pro ně hezké prázdniny. V Pardubicích jsou dva aquaparky, zámek a pěkné okolí, takže poznají zase jiné prostředí,“ vysvětluje Shevchuk. Kromě dětí z Rivne na Czech Open přijeli i hráči z jiných měst. „Je tu několik rodin, které mají rádi hry. Spojili dovolenou s účastí na turnaji. Známe se, jezdí sem pravidelně. Letos jsou tu již potřetí,“ říká Shevchuk. Do turnaje se přihlásili na Shevchukovo doporučení. Jinak prý přijeli hlavně kvůli sudoku a kakuro. A také kvůli dalším deskovým hrám. „Sloupcovou dámu hrají všichni krátce, jsme začátečníci.“

Jediným neukrajinským účastníkem turnaje byl šachista Vladislav Krapivin z Ruska. Shevchuk ho hru naučil těsně před turnajem. Přihlásil se ze zvědavosti. Účastní se velmistrovského turnaje a před začátkem kola měl čas na dopolední turnaj ve sloupcové dámě. Celý turnaj nakonec vyhrál.


Pondělní program:
ME amatérů: 3. a 4. kolo (od 8 do 22 hodin)
Velmistrovský a ratingový turnaj: 4. kolo (od 15 do 21 hodin)
Výsledkový servis:

Otevřený bleskový k. o. turnaj CHESS TRAVELS OPEN:
Shakhriyar Mamedyarov	AZE
	Aleksei Kireev		RUS
	Evgeniy Najer			RUS

Nejlepší Čech:
	Viktor Láznička



Turnaj ve sloupcové dámě:
Vladimir Krapivin		RUS	6 b.
	Roman Kushnir		UKR	5 b.
	Valerii Krushelnytskyy	UKR	4,5 b.


Turnaj v Polgár Superstar Chess:
Csaba Shenkerik		HUN	10 b.
	Philipp Flören			GER	9,5 b.
	Marius Fadavian		GER	8,5 b.


Turnaj v zatre LITE OPEN:
Robert Lim			GER	16 b.
	Elke Lim			GER	14 b.
	Miroslav Voráček		CZE	12 b.

Turnaj juniorů:
	Daniel Borák			CZE	10 b.
	Bronislav Page		CZE	8 b.
	Michal Borák			CZE	6 b.





Průběžné výsledky šachových turnajů:

CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN – velmistrovský turnaj (po 3. kole):
14 hráčů má plný počet 3 bodů.

	Pavel Smirnov		RUS	3 b.
	Anton Korobov		UKR	3 b.
	Marcin Dziuba		POL	3 b.


Nejlepší Češi:
	Jiří Štoček		TJ Ostrov nad Ohří		3 b.

	Jan Bernášek		ŠK Rapid Pardubice		3 b.

	Stanislav Jasný	Beskydská šachová škola	2,5 b.




JIHLAVANKA OPEN – otevřený ratingový turnaj (po 3. kole):
21 hráčů má plný počet 3 bodů.

	Viktorija Beinoraiteová	LTU	3 b.
	Václav Tureček		CZE	3 b. ŠK Spartak Ústí n.L.
	Iskandar Aripov	(jun.)	UZB	3 b.


Další Češi v pořadí:
	Milan Kotva	(sen.)	TJ Slovan Moravská Třebová	3 b.

	Radek Bujnoch	TJ ŠO a DDM Chrudim		3 b.

Pavel Šott		ŠK Sokol Klatovy			3 b.
Milan Souček		Sokol Kolín				3 b.
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