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Luštění na Czech Open trhalo rekordy
Letošní luštitelská soutěž v sudoku, kakuro a křížovkách se podle hlavního organizátora Jiřího Zvolánka velmi povedla. „Celkem jsme rozdali 736 zadání. O luštění byl obrovský zájem. Celá akce začínala v úterý v 14 hodin v Ideonu. A už ve tři čtvrtě na dvě před místností čekalo 40 Ukrajinek. Takový nápor hned od začátku jsem opravdu nečekal,“ popisuje Zvolánek. Oproti loňskému roku zaznamenaly luštitelské kategorie značný nárůst. Před rokem se zúčastnilo 468 řešitelů. Zvolánek jako každoročně všechny rébusy sestavoval sám během června. Převážně o víkendech, ale na přípravu soutěže pro Czech Open padlo i pár dní dovolené.

Soutěžilo se v šesti kategoriích. Dvě disciplíny tvořily číselné rébusy sudoku a kakuro. Křížovky byly rozděleny do čtyř kategorií – do 21 let, nad 21 let, osmisměrka pro cizince (šachová osmisměrka bez diakritiky) a osmisměrka pro české řešitele. Luštění se zúčastnili lidé z 20 zemí, například z Malty, Lucemburska, Švédska, Estonska, Íránu nebo USA.

Jiří Zvolánek je křížovkářský nadšenec, který již potřetí pro Czech Open sestavil speciální šachové křížovky a osmisměrky. V křížovce bylo v tajence ukryto jméno českého šachisty století, v osmisměrce řešitelé vyškrtávali jména šachových osobností. „Příprava mi dala zabrat. Ale mojí motivací je, když vidím, kolik lidí si s radostí přijde zasoutěžit,“ říká autor. Kvůli soutěži, která probíhala ve dvou dnech, a následnému vyhodnocování si musel vzít týdenní dovolenou z práce. „Je to oběť, ale každý rok se na Czech Open těším, i když je to záhul. Dvě noci jsem nespal. Ale to se nedá nic dělat. Pokud bych nechtěl, nedělal bych to. Je to koníček, baví mě to. A největší odměnou je pro mě masová účast,“ líčí Zvolánek. „Je to o setkávání lidí. S některými se potkávám jen jednou do roka při této příležitosti,“ přidává další důvod, proč celou věc podstupuje znovu a znovu.

I když měl během soutěže na pomoc svou dceru Janu a její kamarádku Sandru Pluhařovou, vyhodnocování musel udělat sám. „Doma jsem prošel všechna odevzdaná řešení. Nejprve bylo potřeba odečíst čas vydání a čas odevzdání křížovky, zkontrolovat správnost řešení a zapsat si jméno soutěžícího. Všechno radši kontroluji dvakrát, abych někoho nepoškodil. Pak jsem řešení roztřídil podle jednotlivých kategorií a seřadil je podle kritérií – správnost a čas – od nejlepších po poslední,“ popisuje svou noční práci.

Zítra 13.45 proběhne v ČEZ Areně slavnostní vyhlášení. Výsledky ze všech soutěží můžete najít níže.

Páteční program:
Od 9:30 do 12:30 probíhá v ČEZ Areně bleskový turnaj 4členných družstev PARDUBICE OPEN.
V 13:45 proběhne slavnostní vyhlášení soutěží v křížovkách, sudoku a kakuro.
Od 15 hodin se v Ideonu koná pokerový turnaj týmů s účastí české i slovenské poker. špičky.
Od 15 hodin pokračují předposledními osmými koly hlavní šachové turnaje.
Od 20 hodin na koupališti Cihelna proběhne třetí společenský večer.


Výsledkový servis:
Sudoku:
	Martin Dobrotka	SVK	2:20 min
	Pavel Šott		CZE	2:50
	Arina Hohluka	LAT	2:55

Celkem se zúčastnilo 200 řešitelů.

Kakuro:
	Pavel Šott		CZE	2:30
	Daniel Henzberg	GER	3:00

	Anna Potkina		RUS	3:00

Celkem se zúčastnilo 122 řešitelů.

Křížovka (nad 21 let):
	Pavel Kalhous st.	0 chyb		4:20
	Ivo Husar		0 chyb		4:25
	Miloš Kajzrlík		1 chyba	3:55

Celkem se zúčastnilo 105 řešitelů.

Křížovka (do 21 let):
	Tomáš Zavoral	0 chyb		2:45
	Michael Čermák	0 chyb		4:45
	Anna Brzková		0 chyb		6:15

Celkem se zúčastnilo 65 řešitelů.

Osmisměrka (cizinci):
	Matej Vyparina	0 chyb		4:05	SVK
	Ian Hilbendorff	0 chyb		4:50	GER
	Stefan Macák		0 chyb		5:05	SVK

Celkem se zúčastnilo 131 řešitelů.

Osmisměrka (Češi):
	Iveta Kuhnelová	0 chyb		4:40
	Tomáš Zavoral	0 chyb		4:55
	Jana Zvolánková	0 chyb		5:10

Celkem se zúčastnilo 65 řešitelů.



Série bleskových turnajů AUTOSALON LOUDA OPEN:
Q1:
	Dmitry Kononenko	UKR	7 b.
	Anton Korobov	UKR	5,5 b.
	Mikhail Klenburg	RUS	5,5 b.



Q2:
	Maxim Turov		RUS	6 b.
	Rauf Mamedov	AZE	5,5 b.
	Ilya Khmelniker	ISR	5,5 b.



Q3:
	Rauf Mamedov	AZE	6,5 b.
	Alexander Alexikov	UKR	5,5 b.
	Maxim Turov		RUS	5,5 b.




Průběžné výsledky hlavních šachových turnajů:
CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN:
	Eldar Gasanov	UKR	6 b.
	Dmitry Chuprov	RUS	6 b.
	Evgeny Vorobiov	RUS	6 b.


Nejlepší Češi:
	Jiří Štoček		5,5 b.	TJ Ostrov nad Ohří

	Vlastimil Babula	5,5 b.	Agentura 64 Grygov

	Pavel Šimáček	5 b.	1. Novoborský ŠK




JIHLAVANKA OPEN:
	Mikhail Nedochetov	RUS	6,5 b.
	Tomáš Pecha		CZE	6 b.
	Bernd Korsus		GER	6 b.


Nejlepší Češi:
	 Tomáš Pecha		6 b.	Beskydská šachová škola

Marcel Bednář	5 b.	ŠK Holdia DP Praha
Jindřich Havlík	5 b.	Sokol Plzeň 1 
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