Krajský přebor HD 8
Krajský přebor letos uspořádal Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, a to v krásném
prostředí fimy Misan. Nádherný "skleněný" areál s CNC stroji, které si mohli návštěvníci
prohlédnout. Navíc po chodbách i v odpočinkové místnosti, kde po celou dobu turnaje
běžely na velkoplošné televizi pohádky, byly vystaveny ukázky výrobků, které dokáží v této
firmě vyrobit.
Hrací místnosti, nádherně vyzdobené nejen bannery, vlajkami, ale i květinami. Hned
zpočátku nám bylo jasné, že přípravě byla věnována velká pozornost. Také jsme brzy
zjistili, proč se Lysá n.L. přihlásila do konkurzu. Po příchodu začali trénéři oblékat do
zelených dresů domácí šachisty a napočítal jsem jich 13! Ano, třináct malých šachových
nadějí.
Vystavené poháry, medaile a ceny pro každého, pro vítěze zlášť hodnotné, zaujaly
všechny děti, hned se nahrnuly ke stolům a očima vybíraly, co by se jim líbilo. Celkem v
turnaji startovalo 41 chlapců a dívek ročníků 2011 a mladších .
Náš šachový klub reprezentovalo 7 dětí a mezi nimy měly zastoupení všechny části
našeho kroužku.
Všechny děti se pustily do zápolení s vervou a postupně se propracovávaly pořadím.
Jak je v této kategorii docela běžné, velké množství partií končilo na nemožné tahy a
myslím, že tento fakt doháněl rodiče k šílensví při ztrátách vyhraných partií na úkor
nemožných tahů. Musím přiznat občas i trenétr váhal. Pro naše nejmenší, Sabinku a Vojtu,
to byl dokonce první vážnější turnaj hraný na hodiny a byl jsem velmi zvědavý, jak si
povedou. Abych ale nenapínal, turnaj to byl z našeho pohledu úspěšný a žádné z dětí
neodjelo domů s prázdnou.
Nejúspěšnější z našich byla Sabina Jeníková se ziskem 4,5b, která se stala
krajskou přebornicí kategorie HD 8 mezi dívkami, moc gratuluji.
Dalším v pořadí byl Vašek Hladík se ziskem 4b, který obsadil celkově krásné 20. místo.
Hned za ním se srovnali Zdeněk Nechvátal se ziskem 3,5b na 22. mistě a
Matěj Vaněk, který získal 3b se umístil na 23.místě. Jen o málo za nimi zůstali dva
dvoubodoví a to Vojta Sedmihradský a Kristínka Burianová. Všem dětem ještě jednou
gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci klubu.
Všichni tito účastníci mají také možnost zahrát si mistrovství republiky této kategorie,
které se koná ve Frýdku -Místku v termínu od 30.-31.3.2019. Termín přihlášek je bohužel
již do 13.3. a pokud by byl zájem, bylo by třeba mě kontaktovat rychle, abych Vás
společmě s vaší ratolesti stihl přihlásit. Sabinka a Zdenda budou moci oba hrát tyto akce i
příští rok.
Na závěr nesmím zapomenout na rodiče, bez jejichž podpory by se děti nikam
nepodívaly. Myslím, že partie prožívali společně se svými dětmi a doufám v jejich přízeň i
do budoucna.
Hezký den všem
Peter Janda

Na závěr několik fotografií:
naše malá přebornice obklopená mnohem zkušenějšími dívkami ŠK Vlašim

první kolo

Kristínka v akci

Alex vs Zdenda

Matěj vs Sabinka

Vojta

Ostatní foto: https://sachovakouzla.rajce.idnes.cz/KP8_2019

