3. turnaj regionální žákovské šachové ligy 2017/18 v Jílovém
V sobotu 4. listopadu jsme uspořádali třetí turnaj regionální žákovské ligy ročníku
2017/18. Protože počet dětí, které se účastní turnaje, rok od roku přibývá, hledali jsme
větší prostory a podařilo se nám najít nové zázemí v sokolovně v Jílovém
Na turnaj pravidelně přijíždějí výpravy dětí z oddílů středočeského kraje se svými
trenéry a rodiči. Hlavní organizátoři turnaje Jana Straková s Petrem Havelkou zvládli
registraci všech účastníků bez problémů a všech 115 dětí mohlo po čtvrt na deset začít
hrát.
Šestnáct nejlepších hrálo v turnaji A. Ten se hrál na ochoze sokolovny, aby hráči, kteří
hrají delší a těžší partie - celkem 4 kola tempem 30 minut na partii s přídavkem 10
sekund za tah – měli více klidu. Turnaj ovládl Vojtěch Dudek z Brodců, který vyhrál
všechny své partie (4 body). Druhý Pavel Kurek z Říčan a třetí Dan Vasilev z Brodců na
něj ztratili celý bod. Díky velkému množství silných šachistů, kteří do Jílového přijeli,
nehrála bohužel v A turnaji ani jedna dívka.
Turnaje B se zúčastnilo 50 dětí a vítězkou se stala Monika Strnadová z Říčan (6,5 bodu),
druhý skončil Petr Pravda z Říčan a třetí Tomáš Bláha z Brodců, oba s bodovým
odstupem za vítězkou. V B turnaji uhráli z pořádajícího oddílu ŠK Medvědi Zvole nejlepší
výsledek Marek Kůrka a Filip Čermák. Se 3,5 body skončili za sebou na 26. a 27. místě.
V turnaji C hrálo 49 začínajících šachistů. O konečném pořadí na prvních třech místech
rozhodlo pomocné hodnocení. První Filip Bláha (ŠŠ Stamat Dukla), druhý Hrdlička
František (Sedlčany) i třetí Šimon Novák (ŠK Medvědi Zvole) uhráli po 6 bodech a o celý
bod utekli zbytku startovního pole. Z domácích skončil v první desítce ještě Matyáš Jouja
s 5 body (9. místo).
Po skončení všech turnajů jsme připravili diplomy pro tři nejlepší kluky a dívky z každé
kategorie. Hlavní cenou pro nejlepší byly originální plyšové šachové figurky. Pěknou
cenu si i díky podpoře našeho tradičního sponzora České podnikatelské pojišťovně
odnesl každý, kdo si k nám přišel zahrát.
Ceny jsou předány a jednotlivé výpravy odjíždějí…
My už se těšíme, až si k nám děti z našeho regionu přijedou zase zahrát.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, bez kterých bychom tak velký turnaj nemohli
uspořádat:
- České podnikatelské pojišťovně za poskytnutí finančního příspěvku a propagačních
předmětů do cenového fondu
- Sokolu Jílové za poskytnutí prostor pro pořádání turnaje a zajištění občerstvení pro
všechny účastníky
- Janě Tulachové, Martině Zvířecí, Lucii Čermákové, Ondrovi Strakovi, Martinovi
Jungmannovi, Jardovi Joujovi, Jirkovi Rybáčkovi a Ondrovi Máslovi, kteří pomáhali
s přípravou a organizací celého turnaje, připravili hrací místnosti a dohlíželi na své
svěřence během hry.
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