Krajský přebor mládeže v rapid šachu

Šachový klub TJ Dolní Benešov uspořádal v sobotu 19.6.2021 v letošní sezóně vlivem hygienické situace
jediný turnaj krajského přeboru mládeže v rapid šachu.
Každoroční pravidelný seriál pěti turnajů, konaných v průběhu šachové sezóny, musel být vlivem epidemické
situace zrušen, po uvolnění vládních restrikcí jsme byli požádání Komisí mládeže MKŠS o uspořádání našeho
tradičního „finálového turnaje“ v náhradním termínu.
Turnaj se tedy stal jedinou kvalifikační soutěží pro nominaci žáků moravskoslezského kraje v kategoriích 10 14 let na podzimní Mistrovství České republiky v rapid šachu, které se bude konat 11.9.2021 v Praze. Soutěž
jsme zorganizovali ve spolupráci s Komisí mládeže MKŠS, a dále za podpory Šachového svazu ČR, Kulturního
domu Dolní Benešov, firem Würth a Masokombinát Klemens.
V horkém letním počasí a hodně netradičním a pozdním šachovém termínu jsme v našem Kulturním domě
přivítali celkem 79 hráčů s trenérským a rodičovským doprovodem. Soutěž probíhala ve čtyřech
samostatných turnajích v kategoriích do 10, 12, 14 a 18 let.
O zdárný průběh turnaje se staralo 14 domácích zkušených pořadatelů, kteří jsou již profesionály v přípravě
a samotném průběhu soutěží krajského až republikového významu.
Náš pořadatelský standard jsme letos posunuli o další pomyslnou laťku výše, když jsme poprvé v historii
pořádání soutěží z Dolního Benešova zajistili on-line přenos z průběhu partií na prvních dvou šachovnicích
z každé kategorie. Průběh těchto 8 partií z každého kola tedy měli možnost sledovat všichni uživatelé
internetu. Odkaz k přehrání on-line partií je k dispozici zde: https://view.livechesscloud.com/#79d6e0282a87-4798-8af2-e6f0ca24388e
Dále jsme umožnili účastníkům turnaje využít prostory venkovní terasy s posezením a zahradními šachy.
Samozřejmou součástí turnaje byl bufet s nabídkou občerstvení v čele tradičními „prajzskými koláči“ z výroby
„Pekárny Obrusník“. Děti však nejvíce ocenily klasické párky v rohlíku a drobné sladkosti, které jsme nově
doplnili nabídkou zmrzlinových pohárů.
A nyní již k vlastnímu průběhu soutěže.
Všichni hráči a doprovod byli povinni dodržovat aktuálně platná hygienická opatření.
Všechny čtyři turnaje se hrály švýcarským systémem na 7 kol, tempem 15 minut pro každého hráče
s přídavkem 5 sekund za každý provedený tah. Na bezproblémový průběh turnaje dbal hlavní rozhodčí pan
Matouš Gemsa, kterému asistovali Maxmilián Slanina, Rudolf Kriebel a sestry Eliška a Maruška Vavřínkovy,
kteří evidovali výsledky jednotlivých partií a řešili situace, ve kterých došlo k nepřípustným tahům či jiným
drobným proviněním proti pravidlům.
Ve všech kategoriích byli vyhodnoceni zvlášť chlapci a dívky, za umístěni byli odměněni poháry, medailemi,
diplomy a věcnými cenami.
V nejmladší kategorii byly dle hracího řádu vyhodnoceny odděleně děti ve věku do 8 a 10 let.
V kategorii D8 startovala pouze jedna dívka, Tarielashvili Kira z TJ Ostrava, získala 2 body. Chlapci do 8 let byli
jen dva, tím lepším byl Tadeáš Keprt z Beskydské šachové školy (BŠŠ) se ziskem 3 bodů, druhé místo obsadil
Vít Buček, rovněž se ziskem 3 bodů.
Nejlepší dívkou do 10 let byla Nikol Bartečková (BŠŠ, 4,5 bodu), druhé místo obsadila Lucie Lacková (BŠŠ, 3,0
body), další dívky v této kategorii nestartovaly.

Ve velmi vyrovnané kategorii chlapců do 10 let zvítězil Marek Koždoň (TŽ Třinec, 5,5 bodu), druhé místo
obsadil Matěj Mydlář (Lokomotiva Krnov, 5,5 bodu), třetí místo vybojoval Eduard Formánek (Slezan Opava,
5,5 bodu).
Mezi dívkami do 12 let byla v turnaji nejlepší Tereza Horková (BŠŠ, 6,0 bodu), která zvítězila i celkově a
předčila všechny ostatní, včetně chlapců. Druhé místo vybojovala Daniela Kožušníková (Interchess, 5,0
bodu), třetí se umístila Viktorie Buchtová (BŠŠ, 4,0 bodu).
Nejlepším z chlapců do12 let byl Matěj Jaššo (Lokomotiva Krnov, 5,5 bodu), druhé místo obsadil Alex
Macoček (TŽ Třinec, 5,0 bodu), třetí se umístil David Sobek (Slezan Opava, 5,0 bodu).
V kategorii dívek do 14 let zvítězila Jana Sikorová (TŽ Třinec, 5,0 bodu), druhé místo obsadila Sofie Tichá (BŠŠ,
4,0 bodu), bronzovou medaili za třetí místo si převzala Denisa Bartečková (BŠŠ, 3,5 bodu).
Nejlepším chlapcem do 14 let byl Bartoloměj Buchta (BŠŠ, bodu), druhé místo získal Ondřej Šigut (BŠŠ, 5,0
bodu), třetí se umístil Stanislav Oborný ( TJ Ostrava, 5,0 bodu).
V kategorii do 18 let, která již není postupovou na MČR, se krajskou přebornicí stala Kateřina Fárková (BŠŠ,
5,0 bodu), druhá se umístila Pavlína Dudová (BŠŠ, 3,5 bodu).
Vítězem kategorie chlapců do 18 let se stal Matěj Kristl (TJ Ostrava, 5,0 bodu), druhé místo obsadil Jan Bjolek
(BŠŠ, 5,0 bodu), třetí místo získal Dominik Klapuch (Slezan Opava, 4,5 bodu).
Nejlepší startující v kategoriích 10 - 14 let, dle postupového klíče, získali právo účasti na podzimním
Mistrovství České republiky v rapid šachu, které se bude konat 11.9. - 12.9.2021 v Praze.
Kompletní výsledky turnaje naleznete zde: http://chess-results.com/tnr565260.aspx?lan=5&art=1&rd=7.
Fotogalerie z turnaje bude umístěna
msa.dolnibenesov.net/index.php

na
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Několik fotografií je níže součástí této zprávy.
Pořadatelé turnaje děkují všem zúčastněným hráčům a jejich doprovodům za účast v turnaji a srdečně je
zvou na další ročník pravidelného podzimního turnaje Dolním Benešově, již 35. ročník Memoriálu Karla
Osmančíka, který se bude konat 25.9.2021 a jehož již samozřejmou součástí bude samostatný mládežnický
turnaj.

Za pořadatele, 22.06.2021

Tomáš Vavřínek

RESTART!!!

