Vážení přátelé tahu,
pravidelný účastník našich turnajů si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek významných událostí. Vždyť letos
má naše sezóna dokonce čtyři vyvrcholení. Hned na začátku roku proběhl jubilejní 100. turnaj, hmatatelné
vzpomínky na celo-víkendovou výjezdní akci jsou na tváři Mistra Jana stále dobře patrné a už je před námi vrchol
třetí. V pátek 28.září proběhne již 4.ročník Svatováclavského přeboru okresu Kyjov. O organizaci turnaje se stará
poměrně úzký kolektiv. Ne snad, že by nemohl být početnější, ale prostě nejsou lidi. Každopádně výbor pravidelně
zasedá a snad se povede akci zdárně realizovat. Každopádně jste na turnaj všichni srdečně zváni, ať už jste
z okresu Kyjov nebo ne, protože turnaj je otevřený a za vskutku symbolické startovné jsou připraveny ceny v
celkem osm kategoriích
Tahu Zdar!
E., zastupující šéfredaktor

105. BudChess cup
Pro náš každoroční výjezdní turnaj byla letos
zvolena Jedovnice, která leží poblíž srdce
Moravského krasu na břehu věhlasného rybníka. A
byla to volba šťastná. Ubytováni jsme byly
v zachovalých chatách, strava byla dobrá, naši zlatí
hoši vedení populárním trenérem porazili polské
bratry a dokonce i počasí nám přálo. Byl hic, jak má
v červnu být a nepadla ani kapka. Přesto jsme se
nevyhnuli menším nedostatkům. Mezi 32 účastníky
se bohužel nenacházel populární kyjovský bavič
Pedro, takže Vont byl na celou zábavu téměř sám.
Ještě, že za něj alespoň částečně zaskočil Ježek,
který si za svůj kaskadérský kousek vysloužil
přezdívku Mistr Jan. Dalším problémem bylo, že
hrací místnost byla poměrně hodně vzdálená od
místa činu. Tak se stalo, že jsme nebyli schopni
konzumovat podpůrný nápoj B12 v míře obvyklé,
protože někteří línější jedinci jej nahradili jakousi
značkou, které jméno si nepamatuji. Dokonce, v
neděli jsme některé nádoby vezli domů netknuté!!!
Turnaj se tentokrát odehrál ve dvou dnech. V pátek
byla na pořadu čtyři kola a v sobotu zbývající tři.
K turnaji nakonec nastoupilo 14 hráčů, stejně jako
vloni, dokonce se jednalo v podstatě o ty samé
účastníky, nováčkem byl jen Kozák a 94.hráč našich
turnajů Jirka Merta.

Žánrový obrázek z místa konání 4.výjezdního turnaje
Jedovnického jezera.

Hlavním favoritem turnaje byl Roman, který svou
roli beze zbytku potvrdil, když vyhrál všechny své
partie, což se stalo teprve po 13.v historii našich
turnajů. Za ním už byla konkurence o hodně
vyrovnanější a o druhém místě se rozhodovalo až
v posledním kole. Tonda dokázal černými Kozáka
porazit a opět jednou předvedl co umí, když má svůj
den. Oba dva medailisté dosáhli 5 bodů.. Za nimi
následovala trojice 4,5 bodových – Libor, Laďa K. a
Arnošt.
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Někteří zvláště odolní sportovci z cyklistické sekce
BudChess clubu se dokázali do místa konání výjezdního
turnaje dopravit vlastními silami kolmo. Na obrázku na
občerstvovací stanice, kde se pokoušejí na mapě
rekognoskovat svoji současnou polohu.

V minulém turnaji nastala ojedinělá situace, kdy o
pořadí muselo rozhodnout až poslední možné
kritérium, které máme v pravidlech, což je
průměrný rating soupeřů. Zdálo se, že se to jen tak
nezopakuje, ale – světe div se – tato situace znovu
nastala hned na dalším turnaji. Tak těsný byl boj
mezi Liborem a Laďou K. Na sedmém místě se 4
body skončil obhájce loňského vítězství E.
Vynikající hrou se opět prezentoval Zdenál, který
zatápěl řadě favoritů a porazil například Punkvu.
Nakonec z toho bylo 3,5 bodu. Další hráči se už
nedostali přes polovinu bodů a skončili v pořadí
Laďa 3 b (věnoval se hlavně společenské části
turnaje), Punkva 2,5 bodu (jako jediný poctivě
aplikoval B12) a Vont 2 b (poslední 2 partie již
nehrál, neboť se chystal na nedělní odjezd).
Následovala ještě trojice Jarek (1,5 b), Jirka M. (1,5
b) a Robin 0,5 b. Jarek se po roce zlepšil a dokázal
své soupeře udržet za sebou. Jirka Merta hrál
poprvé s hodinami a to mu dělalo problémy, jinak
ovšem hrál solidně a takový Zdenál může být
děkovat za výhru jen shodě okolností. Robin je o
hodně mladší než všichni ostatní hráči, takže
výsada legálního užívání podpůrných nápojů na něj
zatím čeká.

Jak se stalo již tradicí uspořádala turistická sekce
BudChess clubu druhý den výjezdního turnaje výšlap do
oblasti srdce Moravského krasu Macochy

Hlavní turnaj byl jako obvykle poněkud zkreslen
nemožností exaktně ověřit skutečný počet B12.
Věřme, že všichni hráči udali odpovídající počet.
Výsledky byly velmi těsné. Vítězem se stal Punkva
s 16,5 před Tondou (16 b) a Zdenálem (15,5 b). Jak
je vidět, hráči se věnovali zejména hře, protože
uvedené součty jsou za dva večery. Doufejme, že
napříště nebudou naše turnaje považovány za
dýchánky abstinentů.
Amatérské klasifikaci vyhovovalo celkem 7 hráčů a
pořadí bylo E., Zdenál a Punkva. Vyhlašování
výsledků proběhlo v poločase fotbalového utkání
v bouřlivé atmosféře.
Turnaj v bleskové hře se tentokrát hrál po dobu
celých dvou dnů, přičemž bylo ponecháno na vůli
hráčů, kdy si své partie odehrají. Je otázkou, zda to
bylo
nejšťastnější
řešení.
Každopádně
nejaktivnějším hráčem byl otec této myšlenky
Laďa, který nakonec po zásluze zvítězil. Je to jeho
druhé vítězství v bleskovkách, poprvé vyhrál
v srpnu 2005 v jednom z prvních turnajů
v bleskové hře, jehož výsledky se zachovaly.
Alespoň do dvou partií nastoupilo celkem osm
hráčů, některé partie nebyly odehrány a konečné
výsledky
byly
stanoveny
metodou
pravděpodobných výsledků. Na druhém místě za
Laďou se umístil Roman a třetí skončil Laďa K.
V sobotu se na nás přijeli podívat někteří
potenciální účastníci (Broňa a Kula s rodinou).
Celá akce se vydařila a ti, kteří nepřijeli mohou
litovat. Za rok si výjezdní turnaj zopakujeme.
S velkou pravděpodobností budeme hrát ve
Vápenkách pod Javořinou, neboť se proslýchá, že
dva nejmenovaní jedinci využijí naší stálé nabídky
a uspořádají turnaj jako oslavu životních jubileí.
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Další skupina budšachistů trávila druhý den turnaje
aktivním odpočinkem

106.Turnaj BudChess série
Těsně před polovinou období, ve kterém Slámič
prožívá své nejšťastnější dny, se konal i 106. turnaj
BudChess série. Pohříchu zrovna Slámič se na něj
dostavil až na závěr, aby se pokusil bojovat o
vítězství v bleskovkách. Vůbec účast ze strany
otců-zakladatelů byla velmi slabá, protože se
dostavili pouze Laďa a E.. Zřejmě se jedná o
rekordně nízký počet. Naštěstí však ze Slovenska
přijelo vozidlo napěchované kvalitními hráči až po
střechu. Pětici tvořili pánové Pribila, Kovárik,
Kubiš, Hrubša a Vach (nováček, 95.hráč BudChess
série, ELO 1793). Zbytek hráčů tvořili hodonínští
Petr Tr. a Vlčák, vacenovští Šebesta a Jirka, opory
kyjovského šach Ivan Pařízek, Roman a Arnošt a
Laďa K. ze Ždánic. Protože Laďa Šmíd turnaj
navštívil jen na krátkou chvíli, byl nás lichý počet.
Naštěstí se v Bud centru nacházel Zdenák, který se
uvolil odehrát několik úvodních kol. Z hlediska
strtovního pole se jednalo o jeden z nejkvalitnějších
turnajů historie. Mimořádně motivovaný byl Petr
Trávníček, který naposled okusil chuť vítězství na
jubilejním 100.turnaji, tedy před půl rokem!
Nejvyšší čas znovu vyhrát. Ovšem jeho úkol nebyl
jednoduchý, protože stejné ambice mělo nejméně
pět dalších hráčů.Petr však dokázal vyhrát
nejdůležitější partie s pány Kubišem a Pribilou a
tak ho ani dvě remízy (Kovárik a Hrubša)
neohrozily a již před posledním kolem byl jistým
vítězem. Celkem získal šest bodů a jeho BELO
performance dosáhla 151! Jako druhý o pouhého
půl bodu zpět skončil pan Kubiš, který - kromě
prohry s Petrem – remizoval s Gerhardem Pribilou,
celkově třetím se 4,5 b. Stejný počet bodů získali
další hráči v pořadí Kovárik a Hrubša. Panu
Hrubšovi se podařily hned dva zápichy. V prvním
kole mu dal překvapivě mat Zdenál a v šestém kole
naopak porazil Pribilu! Jako šestý skončil nováček
pan Vach, který získal 4 body.

Taktický vítěz bleskového turnaje se posiluje před
výkonem
Hlavní turnaj byl urputným bojem několika krajně
disponovaných borců. Nakonec zvítězil pan Kubiš
s 13,5b o půl bodu před dvojicí Vach a Petr Tr. Pořadí
amatérské soutěže se odvíjí z toho, že Zdenál turnaj
nedohrál, Takže E. vyhrál bez boje.
Turnaj v bleskové hře byl kapitola sama pro sebe.
Čtveřici přihlášených, kterými byli Petr, Roman, Laďa
K. a E., doplnil přišedší Slámič. Ten samozřejmě naplno
využil dvou okolností. Jednak je – jak je dobře známo skutečným mistrem bleskovek, vždyť je trojnásobným
šampiónem a devatenáctinásobným vítězem turnaje, a
za druhé byl v porovnání s ostatními účastníky takřka
panensky netknutý podpůrným nápojem. Obojí se také
projevilo ve výsledku turnaje. Slámič prohrál pouze
s Laďou a oba velké favority porazil. Jako druhý se
umístil Roman (se stejným počtem 3 b – rozhodl
vzájemný zápas). Třetí byl Petr, který měl stejně jako
Laďa 2 b. Poslední E. na body nedosáhl. Okolnosti, za
kterých Slámič zvítězil, se zdály zbývajícím
medailistům un-fair, takže se pokusili zformulovat
protest. Bohužel, artikulace protestujících nebyla plně
srozumitelná a ani administrátor nebyl ve stavu, aby
protest pochopila převzal, takže výsledek turnaje zůstal
v platnosti. Slámič tím získal rekordní 20. vítězství
v turnajích v bleskové hře.

K velké změně došlo v žebříčku podle koeficientu
BELO, kde se po čtyřměsíčním kralování Gerharda
Pribily do čela dostal pan Kubiš. Jeho BELO činí
slušných 143. Uvidíme, jak dlouho v čele vydrží.
Celkové pořadí 9.ročníku BudChess série se příliš
nezměnilo kvůli malému počtu bodů přidělovaných
v posledních dvou turnajích. V šachové soutěži
vede Petr Tr. (103 b) před Pribilou (96 b) a
Šebestou (91 b). V hlavním turnaji je v čele rovněž
Petr o 6 bodů před favoritem soutěže Laďou K.a o
14 b před Romanem.
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V hodnocení bleskovek jsou na čele Petr a Roman
se shodným počtem 40 b. V Soutěži amatérů vede
E. s 34b před Punkvou (22 b) a Tondou (21 b),
který ovšem v současné době nemůže bodovat,
protože jeho BELO je 106.
Sledujte naše stránky www.budchess.sweb.cz, kde
naleznete krátce po každém turnaji kompletní
výsledky.

4. Svatováclavský přebor okresu Kyjov
Jak jste se již dočetli v úvodníku, v pátek 28.září
2012 se koná již 4. Svatováclavský přebor okresu
Kyjov. Turnaj začíná prezencí v půl deváté ráno a
koná se stejně jako v minulých letech v předsálí
Domu kultury v Kyjově. Hrát se bude obdobně
jako v našich turnajích to je na sedm kol tempem
2x20 minut. Po čtvrtém kole bude krátká přestávka
na oběd. Kromě přeboru kyjovského okresu
vyhlásíme i absolutního vítěze, nejlepší ženu,
nejlepšího žáka do 15 let a seniora nad 60 let.
Pochopitelně nezapomeneme ani na přeborníka
kyjovského oddílu a nejlepšího neregistrovaného
hráče. Turnaj bude zároveň 108.kláním BudChess
série, přičemž budou hodnoceni hráči, kteří již
alespoň jednou zavítali do posvátného stánku Budcentra.
Realizační tým pracuje na některých změnách a
vylepšeních proti minulým ročníkům, které však
narážejí na velmi omezený finanční fond turnaje.
Jediná podpora, kterou (snad) obdržíme a za kterou
děkujeme ,je ze strany města Kyjova a bude
v podstatě využita na úhradu hracích prostor. Proto
Vás, movitější majitele výrobních závodů,
latifundií a rentiéry, vyzýváme k podpoře naší
bohulibé akce. Jelikož jsme založili sdružení Šachy
Kyjov o.s., nemusí být podpora v hotovosti
v krabici od vína, ale může být zaslána na náš účet,
kde je zaručeno, že bude využita ve prospěch
šachu. Navíc je možno využít daňové uznatelnosti
tohoto výdaje. Nemusí se jednat o žádnou horentní
sumu, dobrá je každá stokoruna. Případné zájemce
o podporu prosíme, ať se obrátí na náš e-mail
sachykyjov@seznam.cz.

105. Budvar Cup
Poř
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Roman
Tonda
Kozák
Libor
Laďa K.
Arnošt
E.
Zdenál
Laďa
Punkva
Vont
Jarek
Jirka M.
Robin

ELO

BELO

Performance

+/-

Body

1816
1344
1658
1769
1527
1592
1532
-

126
102
111
109
97
101
94
66
88
83
93
50
67

151
115
124
111
105
106
103
96
77
68
72
57
71
45

25
13
13
2
8
5
9
30
-11
-15
-21
7
-22

7
5
5
4½
4½
4½
4
3½
3
2½
2
1½
1½
½

BELO

Performance

+/-

Body

136
130
144
122
110
129
100
100
102
97
125
131
85
95
85

151
149
134
134
122
107
117
121
111
105
100
110
80
69
62
91

15
19
-10
12
12
-8
21
11
3
3
-15
-51
-16
-33
6

6
5½
4½
4½
4½
4
3½
3½
3½
3½
3½
3
2
2
1½
1

106. Budvar Cup
Poř
ELO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Petr Tr.
Kubiš
Pribila
Kovárik
Hrubša
Vach
Šebesta
Laďa K.
Arnošt
Pařízek
Jirka
Vlčák
Roman
Laďa
E.
Zdenál

2099
2013
2079
1979
1820
1793
1875
1527
1592
1592
1624
1911
1816
1527
-

10 hráčů s největším počtem
odehraných turnajů a partií
turnaje
101
1. E
Punkva
97
2.
91
3. Laďa
88
4. Slámič
85
5. Tonda
82
6. Broňa
67
7. Šebesta
65
8. Kozák
56
9. Laďa K.
55
10. Docent

partie
665
628
586
583
555
546
468
449
385
349
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