CZECH OPEN 2008

XIX. ročník mezinárodního festivalu šachu a her

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

http://www.czechopen.net


19. ročník největšího festivalu šachu a her CZECH OPEN právě končí. Všechny festivalové akce zaznamenaly souhrnem 5830 startů hráčů z 52 zemí. Celkem se během 17 festivalových dní uskutečnilo 101 turnajů v šachu a hrách bridž, go, dáma, sloupcová dáma, scrabble, mariáš, zatre, gomoku, renju, Magic, šógi, backgammon, poker a stratego. Festivalovou novinkou byly turnaje v mankalových hrách. Při skládání Rubikovy kostky, v nejvýznamnější disciplíně – skládání klasické Rubikovy kostky, padl světový rekord. Postaral se o něj s časem 7.08 vteřiny Erik Akkersdijk s Nizozemí. V rámci Gameconu se uskutečnily turnaje v moderních deskových hrách, Dračím doupěti, RPG hrách a larpech. Rekordní byl třetí ročník luštitelské soutěže v křížovkách, osmisměrkách a rébusech sudoku a kakuro, kterého se podle oficiálních statistik zúčastnilo 688 řešitelů.

Festival proběhl pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause, hejtmana Pardubického kraje Ivo Tomana a primátora města Pardubic Jaroslava Demla. 

Nejstarším účastníkem šachové části festivalu byl 78letý Lothar Wagner z Německa. Nejstarším celkovým účastníkem se stal 89letý Vladislav Hron, který nastoupil v turnaji v mariáši. Nejmladším účastníkem festivalu byl 5letý Ibrahim Mohamed Badoor ze Spojených Arabských Emirátů. 

Pro zajištění hladkého průběhu festivalu bylo potřeba 768 šachovnic. Festival organizovalo přes 100 pořadatelů, rozhodčích, hostesek a dobrovolníků. 

Pořadí národů podle medailí (prvních pět míst):
		Zlato 	Stříbro	Bronz
              
 1    RUS	10 	7 	7
 2    NED   	10   	4	6
 3    CZE  	8 	8  	14
 4    UKR   	7 	8,5   	0,5
 5    HUN   	5   	7    	10


Na festivalu Czech Open 2008 byly splněny následující normy:

normy GM:
Piotr Dobrowolski	POL  
Jakov Geller		RUS

normy WGM:
Eugenia Chasovnikova	RUS

normy IM:
24 šachistů

normy WIM:
5 šachistek


Statistiky velmistrovského turnaje CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN:
Průměrné ELO všech hráčů - 2317

ELO >= 2600		1
ELO >= 2500 		34
ELO >= 2400  	98  
ELO >= 2300  	183

Počet hráčů s tituly:
GM - 44
WGM - 5
IM - 61
WIM - 10
FM - 67
WFM - 7
Celkem - 199 (59 %)

Veškeré výsledky všech turnajů včetně statistik a dalších podrobností můžete najít na www.czechopen.net/results


Kompletní statistiku všech turnajů můžete nalézt na http://www.czechopen.net/news/stat_cz.php


Děkujeme, že jste o nás informovali.
Jan Kalenský
tiskový mluvčí CZECH OPEN 2008
724 302 305
jan.kalensky@gmail.com

