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Rozhovor s vítězem velmistrovského turnaje


Velmistrovský turnaj Chládek & Tintěra Open vyhrál Ukrajinec Eldar Gasanov
Eldar Gasanov hraje šachy jen pro potěšení. A tato hra ho opravdu těší. Dvaadvacátý nasazený hráč jako jediný získal 7,5 bodu a vyhrál velmistrovský turnaj. Přitom v turnaji startoval úplně poprvé. S Czech Open však již jednu zkušenost má, před 11 lety se zúčastnil ratingového turnaje. Letos chtěl kromě hlavního turnaje a turnaje v rapidu nastoupit i v klání týmů. Jenže neměl s kým vytvořit tým, a tak odjel relaxovat do Prahy. Odpočatý se s čistou hlavou vrátil do Pardubic, odkud domů na Ukrajinu odjíždí jako vítěz.

Byl pro vás velmistrovský turnaj náročný?
Byl to druhý turnaj, který jsem v Pardubicích odehrál. Poprvé jsem tu byl před jedenácti lety, ale to jsem hrál ještě ratingový turnaj. Velmistrovský turnaj jsem hrál poprvé až nyní. Před začátkem jsem cítil dobrou formu. Odehrál jsem rapid turnaj, ve kterém se mi dařilo. Neměl jsem žádnou vyloženě špatnou hru a skončil jsem jedenáctý. Takže jsem věřil, že mohu ve velmistrovském turnaji dosáhnout dobrého výsledku.

Jakého místa jste chtěl dosáhnout, abyste odjížděl spokojený?
Pokukoval jsem po první desítce. Kdybych skončil desátý, stačilo by mi to.

A skončil jste první. Lze vyzdvihnout nějaká partie, která byla na cestě za výhrou důležitá?
Nesmírně důležitá byla partie proti velmistru Epishinovi, to bylo v sedmém kole. Hrál jsem s černými a přesto jsem soupeře dokázal porazit. Neměl totiž příliš dobré zahájení. Já byl schopen získat dobré postavení, ze kterého jsem vytěžil výhru.

Připravoval jste se na jednotlivé partie?
Ano. Zhruba dvě hodiny na každou partii. Mám s sebou notebook, takže jsem o každém protihráči hledal informace na ChessBase. A také jsem se snažil být v kondici. Před posledním kolem jsem si byl dopoledne zaplavat v aquaparku. Moc mi to pomohlo. Odpočinul jsem si a během hry, když bylo poměrně vedro, jsem se cítil dobře.

Jak vysoko ve své kariéře si tohoto vítězství ceníte?
S tímto turnajem mohu srovnat pouze jediný, mistrovství Ukrajiny do 21 let, které jsem před šesti lety vyhrál. V turnaji však startovalo pouze dvanáct hráčů. Zvítězit na Czech Open bylo daleko těžší.

Jak bude vypadat oslava?
Půjdeme pít s kamarády. Už se těším. Bude to krásné.

Na Czech Open jste hrál ještě turnaj v rapid šachu. Další turnaje vás nelákaly?
Přijel jsem hned na začátek festivalu, jsem tu od 10. července. Původně jsem měl totiž v plánu zúčastnit se turnaje týmů, ale žádný tým volného hráče nepotřeboval. Takže jsem na pět dní odjel s kamarádem do Prahy. Prohlíželi jsme si památky a chodili po městě. Krásně jsem si odpočinul.

Doma na Ukrajině hrajete šachy profesionálně, nebo je to jen váš koníček?
Profesionálně se věnuji něčemu jinému. Letos jsem dokončil magisterské studium psychologie. Na podzim začínám studovat doktorát. Šachy hraji jen pro potěšení. Sedm až osm turnajů do roka.

Dá se znalost psychologie využít při hře?
Částečně ano. Ale jen omezeně. Nehraji proti soupeři, ale proti jeho kamenům.

Máte už naplánován další turnaj?
Zatím ne. Nyní chci jet odpočívat. Pojedu k Černému moři. I když hraji šachy pro zábavu, takový turnaj je velice náročný, takže je potřeba zregenerovat síly.

Jak se vám na Czech Open líbilo?
Je to zajímavý festival. Jsem velmi šťastný, že jsem se mohl zapsat do jeho historie. Líbí se mi, že jsem se zde potkal s mnoha různými lidmi z mnoha různých zemí. Je to opravdu nádherná událost. Příští rok bych se chtěl vrátit, ale nemohu to slíbit.



Zajímavost – INGOLS ŠACHY:
Oficiální turnaj v ingols šachu se na Czech Open konal podruhé. Byl to zároveň druhý turnaj této hry v její historii.
Autorem ingols šachu je Ing. Bohumil Olšanský, který hru pojmenoval podle zkratky svého titulu a prvních písmen svého příjmení. „Jsem konstruktér, takže je mi vlastní vše rozebrat. Přehrával jsem si památné šachové partie, ale postupem času mě to přestávalo bavit. Chtěl jsem vymyslet něco nového. Hru, kde bude nové rozestavení a nové způsoby zahájení partií,“ popisuje Bohumil Olšanský, jak vznikly ingols šachy. Hra se od klasických šachů liší jen v pár věcech. Jiné je rozestavení figur na šachovnici (figury jsou poskládány diagonálně). A pěšci mají větší pravomoci. „Ve skutečné válce je pěšák tím nejdůležitějším. V mé hře mohou pěšci chodit nejen dopředu, ale také doprava. Když navíc pěšec dojde na začáteční políčko krále, hra končí,“ vysvětluje Olšanský. Matu lze tedy dosáhnout dvěma způsoby, což hráče nutí k dvojí obraně – nejen k obraně krále, ale i k obraně území.
Autorovi, jenž žije v Prostějově, je 69 let a ingols šachy jsou jeho záliba. „Vymyslel jsem si je pro sebe. Ale nebráním se tomu, aby měli ze hry potěšení i jiní. Žádnou masivní reklamní kampaň ale neplánuji. Jediné, co bych chtěl uskutečnit, je vytvoření počítačového programu, pomocí kterého by hráči mezi sebou mohli hrát přes internet.“



Výsledkový servis:
CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN:
	jméno	země	body	pomocné hodnocení
	Eldar Gasanov	UKR	7,5	2461
	Jiří Štoček		CZE	7	2467	TJ Ostrov nad Ohří
	Dmitry Chuprov	RUS	7	2463	


další Češi:
	Vlastimil Babula	CZE	6,5	2449	Agentura 64 Grygov

	Stanislav Jasný	CZE	6	2418	Beskydská šachová škola

	Leonid Vološin	CZE	6	2409	Zikuda Turnov 

Celkem 339 hráčů.

JIHLAVANKA OPEN:
	jméno	země	body	pomocné hodnocení
	Tomáš Pecha	(16 let)	CZE	7,5	2205	Beskydská šachová škola
	 Nikolay Tolstikh	RUS	7,5	2165
	Mikhail Nedochetov	RUS	7,5	2149


další Češi:
	Filip Umanec		CZE	6,5	2149 	STS Chvojkovice Brod 

	Marcel Bednář	CZE	6	2128	ŠK Holdia DP Praha 

	Lukáš Karásek	CZE	6	2094	TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

Celkem 385 hráčů.



ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA OPEN:
	Natasha Berdychevaskaya	8	49	RUS
	Roman Grib		BLR	7,5	54
	Roel Hamblok		BEL	7,5	51,5


nejlepší Češi:	2. PH	
	Evžen Pospíšil	CZE	7	52			TJ Tourist Biomedica Říčany 

	Jan Krejčí sen.	CZE	6,5	51,5			Tatran Litovel 

	Pavel Karhánek	CZE	6,5	50,5	39,5		ŠK Petřvald
	Josef Novotný		CZE	6,5	50,5	39		Panda Rychnov nad Kněžnou 

Celkem 262 hráčů.



CARGO OPEN:
	Alexander LeontovichRUS	7,5	53,5
	Alexander Liberman	RUS	7,5	52,5
	Jaroslaw Maliszewski	POL	7,5	48,5


nejlepší Češi:
	Martin Sněhota	CZE	7	45	Agentura 64 Grygov

	Jakub Netušil		CZE	7	44,5	TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

	Petr Weiss		CZE	6,5	44,5	TJ Start Karko Ústí nad Labem 

Celkem 272 hráčů.



KONTAX OPEN:
	Maxim Kurochkin	RUS	7,5	56,5
	Martin Wennink	NED	7,5	54,5	44
	Slavko Krneta		GER	7,5	54,5	42


nejlepší Češi:
	Josef Lorenc 		CZE	7	47,5	SK Žamberk 

	Radomil Matzner	CZE	6,5	51
	Lukáš Vaníček	CZE	6,5	50	Sokol Bakov nad Jizerou 

Celkem 277 hráčů.



PARAMO CUP - turnaj VIP:
	Jiří Pacovský			5,5	27
	Vlastimil Chládek		5	27,5
	Vlastimil Sejkora		4,5	31,5

Celkem 22 hráčů.



PARDUBICE CUP - turnaj novinářů:
Vadims Daskevics	LAT	13	78
Leonids Borisovs	LAT	10	53,5
Sergej Bystrov 	RUS	10	52,5
Celkem 14 hráčů.



Turnaj v ingols šachu:
	Evgeny Kopasov	RUS	6	22	15
	Daniel Prill		GER	6	22	15 (o vítězi rozhodlo vyšší prům. ELO soupeřů)
	Fabian Justi		GER	5	23

Celkem 7 hráčů.
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