Vážení přátelé tahu,
jak dobře víte, máme před sebou druhý vrchol naší šachové sezóny, 3.Svatováclavský přebor okresu
Kyjov. Přesto bych chtěl Vaši pozornost zaměřit již na první turnaj sezóny příští, který se bude konat
28.ledna 2012. Tento turnaj bude totiž jubilejní 100. v rámci BudChess série. Pochopitelně
připravujeme při této příležitosti celou řadu překvapení, Vás ovšem prosím, abyste si uvedené datum
zaznamenali již nyní do svých diářů a svůj lednový program náležitě upravili. Zvláště prosím všechny
zakladatele BudChess série a hráče, kteří nastoupili v dávných dobách, kdy v turnajích nehrál ani jeden
registrovaný hráč, o Vaši účast zvlášť stojíme. Ligové hráče a profesionály žádám, aby si již dnes
domluvili na uvedený víkend volno, případně svým vlivem zajistili, aby si jejich týmy svá utkání odehráli
v jiném termínu. Jinak hrozí, že se jejich heslo v šachové encyklopedii nebude moci pyšnit následující
větou: „Vítěz (případně účastník) 100.turnaje BudChess série.“
Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor

94. turnaj BudChess série
Původní obavy, že se na červencový turnaj
BudChess série dostaví stěží desítka hráčů, byly
naprosto liché. Tondovi, který byl spolu s Petrem
Tr, nucen turnaj řídit, se představilo celkem
devatenáct hráčů (byl vyrovnán letošní rekord
z dubna) včetně hned pěti nováčků. Náš turnaj
získal mezinárodní věhlas neboť přijela čtveřice
vynikajících šachistů ze Skalice - pánové
(abecedně) Danihel, Kubiš, Planka a Vogl. Nebylo
to poprvé, kdy se některého našeho turnaje účastnili
cizinci, ale zatím se vždy jednalo o emigranty na
návštěvě staré vlasti. Jediným skutečně zahraničním
hráčem, který málem nastoupil, byl Leszek

Náš redakční fotograf dal tentokrát přednost
cyklistickým závodům. Na obrázku již po návrat z akce.

na loňském výjezdním turnaji v Hutisku. Pátým
nováčkem byl pan Šafařík (ELO přes 2000), jenž
v nové sezoně posílí tým Strážnice. Všichni nováčci
odehráli vynikající turnaj a odnesli si celou řadu
ocenění, ale o tom až níže.
Předesílám, že jelikož jsem na turnaji nebyl osobně
přítomen ani duchem ani fyzicky, veškeré poznatky
jsem získal pohovory s účastníky a studiem
turnajového zápisu. Podmínky v hrací místnosti
byly stížené, ale dvojici organizátorů se nakonec
podařilo turnaj dotáhnout do zdárného konce. Svůj
dosud nejlepší výkon podal Roman, který pouze
jedenkrát remizoval a zaslouženě zvítězil.
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Partie, která pravidelně budí největší pozornost diváků
a nejvíc vášní. Tradiční derby nerozlučných kamarádů
Roman - Laďa Š dospěla po výroku "tak bych tě
nejradši tým kríglem dýmnul" do konečného postavení
patrného na diagramu níže.

Za panem Voglem následovali Laďa Š., další
nováček pan Planka, Broňa, Arnošt a pan Jandásek.
Posledními
dvěma
hráči
s alespoň
padesátiprocentní úspěšností byli Slámič a
vacenovský Jirka, který tím podruhé vyhrál soutěž
amatérů. V nabité konkurenci plné profesionálů
měl pouze jediného soupeře – Tondu. Ten si vedl
skvěle ze začátku turnaje. Bohužel zhruba
v polovině turnaje bylo nečekaně na programu
vystoupení dosud neznámého iluzionisty, při
kterém došlo ke zmizení počítače, což Tondu
poněkud vykolejilo, takže už v turnaji moc bodů
nepobral. Ostatním hráčům se příliš nedařilo,
ovšem konkurence byla velmi vysoká, takže
k bodům bylo daleko. Takže se tímto všem
dodatečně omlouvám, že jsem nehrál a nemohl tak
přispět k vyššímu bodovému kontu ostatních, neboť
bych byl v takové konkurenci jistojistě poslední…

Stupně vítězů 94. turnaje BudChess série

Jeho BELO performance dosáhla 158, což je 18.
nejlepší výkon historie. Roman vyhrál celkem po
šesté, ale naposled v loňském únorovém turnaji,
což je na tak vynikajícího hráče velká pauza. Jako
druhý se umístil Petr Tr., který utrpěl pouze jednu
prohru (již ve druhém kole s vítězem). Letos
poprvé Petr nezvítězil, pokud přijel. Další hráči
byli velmi vyrovnaní, protože celá desítka se
srovnala do rozdílu jediného bodu. Jako třetí se
umístil nejlepší nováček turnaje pan Šafařík, který
dosáhl 4,5 bodu, stejně jako čtvrtý pan Heindl..

V hlavním turnaji se naplno projevily mimořádné
dispozice nováčků, které nezastavil ani vynikající
Roman.Zvítězil pan Planka s 15 body o půl bodu
před Romanem a bod a půl před panem Šafaříkem.
Ostatní už měli větší ztrátu. Mimořádně dobře byl
obsazen turnaj v bleskové hře, kterého se zúčastnilo
12 hráčů včetně tří nově příchozích – Ladě,
Zdenála a Milana. Hráči byli rozděleni do dvou
šestičlenných skupin, přičemž po odehrání
základního kola se uskutečnily závěrečné boje o
umístění. Ve finále se utkal Petr Tr. s panem
Šafaříkem a rozhodla až třetí partie, přičemž výhru
si letos už po čtvrté připsal Petr. Souboj o třetí
místo pro sebe rozhodl Roman výhrou nad panem
Kubišem.

Následovala šestice hráčů se 4 body. Nejlepší
z nich byl podle pomocných kriterií pan Vogl ze
Skalice, který měl zároveň velký pech, protože
hned v prvním kole pauzoval, což bylo způsobeno
tím, že se nalézal na posledním místě v abecedě.

Jelikož už máme za sebou více než polovinu roku,
podíváme se na celkové pořadí všech čtyřech
našich soutěží. V čistě šachové je na čele Petr Tr.
s 86 b před Romanem (77 b) a panem Heindlem
(73 b).
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Velmi blízko vedoucí skupiny jsou i Laďa Šmíd a
pan Šebesta. V Bud cupu (kde se kombinují šachy
s B12) si vzal dosud vedoucí Punkva volno a
umožnil tak ostatním, aby se mu přiblížili. Zdá se,
že o vítězství se popere osmička hráčů, která je
zatím v pořadí Laďa K., Punkva, Roman, Petr Tr,
Libor, Laďa Š., Slámič a Tonda. Vyhrát může
kdokoliv z nich, dělí je totiž pouze 14 bodů. Soutěž
bleskovek letos zatím vede obhájce titulu Roman o
bod před Petrem Tr. a pět bodů před Slámičem.
Soutěž amatérů, ve které jsou letos poprvé
hodnoceni i hráči s ELO nejvýše 1400, zatím
ovládá Punkva o pět bodů před Tondou.Ostatní
hráči se účastní nepravidelně, takže už značně
ztrácejí.

Na závěr ještě uvádíme příspěvek k diskusi o vhodnosti
zavedení časového přídavku na tah. V partii
nejmenovaných soupeřů na červencovém turnaji došlo k
této pozici. Bílý očekával, že černý na tahu dobere pěšce
podají si ruce a rozejdou se se zaslouženou remízou. V
tu chvíli však popatřiv na hodiny zjistil, že bílému zbývá
asi minuta a černému 5 minut. Pojal plán vyhrát partii
na čas a začalo poněkud nedůstojné zuřivé tahání
jezdcem a králem po šachovnici. Teprve když byla
hráčům okolo stojícími vysvětlena marnost tohoto
počínání, došlo k zastavení přestřelky a k ukončení
partie remízou. Kdyby totiž spadl praporek bílému,
jednalo by se tak jako tak o remízu protože černý již
nemá na šachovnici materiál potřebný k matění. Kdyby
však spadl praporek černému, tak by černý dokonce
prohrál protože bílý na rozdíl od černého matící
materiál na šachovnici má.
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30.7.2011

Roman
Petr Tr
Šafařík
Heindl
Vogl
Laďa Š
Planka
Broňa
Arnošt
Jandásek
Slámič
Jirka
Tonda
Libor
Šebesta
Kubiš
Laďa K
Danihel
Honza K.

ELO

BELO Perfo

1809
2117
2016
1836
1928
1863
1822
1542
1600
1548
1349
1751
1912
2002
1542
1546
1598

135
155
130
131
120
105
123
117
92
89
99
128
98
91

158
149
114
113
100
122
107
126
107
115
101
109
107
103
88
86
83
75
74

+/-

Body Buchh.

23
-6
-17
-9
6
2
-8
-16
17
18
4
-40
-15
-17

6½
6
4½
4½
4
4
4
4
4
4
3½
3½
3
3
3
2½
2½
2½
1

Žebříček podle koeficientu BELO k 1.8.2011
1. Petr Tr.
154 18. E
2. Vlčák
143 19. Laďa K.
3. Roman
140 20. Libor
4. Heindl
129 21. Pařízek
5. Laďa Š
127 22. Tonda
6. Broňa
121 23. Zdenál
7. Jandásek
120 24. Laďa
8. Šebesta
119 25. Václav
9. Daněk
117 26. Kubiš
10. Slámič
117 27. Punkva
11. Šafařík
114 28. Honza K.
12. Kozák
111 29. Vont
13. Ingr
110 30. Danihel
14. Planka
107 31. Radek
15. Arnošt
105 32. Robin
16. Jirka
100 33. Přikryl
17. Vogl
100 34. Jarek
Pořadí VIII. ročníku Budvar Cup 2011
(po 7.turnaji z 12)
1. Petr Tr.
86
16. Laďa

30
29,5
29
25,5
22
19

25
23
20,5
28,5
21,5
18,5

98
97
96
95
93
91
90
89
86
84
83
79
75
69
67
64
50

27

2.
3.

Roman
Heindl

77
73

17. Punkva
18. Pařízek

21
20

4.
5.

Laďa Š.
Šebesta

70
69

19. Vlčák
20. Šafařík

18
17

6.
7.

Slámič
Arnošt

57
47

21. Vogl
22. Jirka

15
14

9.

E.
Broňa

47
46

23. Planka
24. Zdenál

13
12

10. Jandásek
11. Libor

38
37

25. Petřík
Přikryl

10
10

12. Kozák
13. Laďa K.

35
34

27. Ingr
28. Honza K.

8
5

14. Daněk
15. Tonda

29
28

Radek
30. Kubiš

5
4
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3.Svatováclavský přebor okresu Kyjov

Loučíme se

Termín našeho - můžeme snad již říci tradičního zářijového turnaje se kvapem blíží. Realizační tým
začátkem srpna zahájil pravidelné středeční seance,
na kterých se probírá vše potřebné. Akce dozná
několika změn. Přes mimořádný úspěch minulého
ročníku, jsme pro letošek bohužel museli ustoupit
od pořádání doprovodných akcí, neboť náš
rozpočet je velmi omezený. Přesto jsme připravili
pár novinek, které se v pravý čas dozvíte. Nyní jen
uveďme základní údaje turnaje. Koná se ve středu
28.září 2011 od 9 hodin ve foyer estrádního sálu
Kulturního domu v Kyjově. Hrací tempo je jako
obvykle 2 x 20 minut, přičemž budeme hrát 7 kol.

Šachy jsou krásná hra, ve které je obsažen celý
život. Někdy hráč neudělá správný odhad pozice a
partii vzdá dřív než by možná musel, jindy bojuje
do poslední figurky na šachovnici. Tak jako má
každá partie svůj začátek, tak má i svůj konec.

Turnaj je otevřený všem registrovaným i
neregistrovaným hráčům. Kromě vítěze turnaje,
bude vyhlášen i přeborník okresu Kyjov v šachu
pro rok 2011, kterým se stane nejlépe umístěný
hráč s trvalým bydlištěm v některé s obcí okresu
Kyjov. Dále budou vyhlášeni nejlepší dámská
účastnice, nejlepší hráč nad 60 let, nejlepší hráč do
15 let, nejlepší neregistrovaný šachista a nejlepší
hráč domácího oddílu, kteří obdrží věcné ceny. Ve
snaze přilákat na turnaj ženy jsme oproti loňsku
(kdy jsme jako jakási lákadla angažovali několik
z našeho pohledu fyzicky velmi atraktivních hráčů,
což ovšem selhalo) tentokrát volili jinou oblast,
které ženy velmi dobře rozumějí, takže letos budou
moci hrát zdarma, stejně jako mládež do 15 let.
Startovné pro ostatní činí 60 Kč. Další záležitosti
zajišťujeme obdobně jako v předešlých letech,
takže se můžete opět těšit na oběd zdarma
v polední pauze.

V červenci jsme se navždy rozloučili se dvěma
našimi hráči.
Nejprve s naším předním
amatérským hráčem Zdeňkem Přikrylem

V únoru se Zdeňkovi podařilo získat hned dva poháry

a poté s dlouholetým hráčem okresních a krajských
soutěží, oporou místních šachistů, hráčem s
obdivuhodným citem pro ostré pozice Františkem
Ingrem.

Jinak pokud by snad někdo měl možnost zajistit
sponzora či dokonce se jím sám stát, nechť se
obrátí na organizační výbor na adrese
sachykyjo@seznam.cz. Propozice a další informace
naleznete na stránkách www.sachykyjov.sweb.cz,
kam budou postupně umisťovány. Zveme Vás
všechny na 3.Svatováclavský přebor okresu Kyjov!

František při jarním utkání krajského přeboru
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