Vážení šachoví přátelé,
zasíláme Vám lednový Newsletter pro členy Šachového svazu České republiky.
David Navara byl úspěšný v posledním turnaji FIDE Grand Prix
Závěrečný díl série FIDE Grand Prix 2019 se odehrál v prosinci v izraelském Jeruzalémě. Náš reprezentant David Navara v prvním kole vyřadil čínského velmistra W
dříve kvalifikoval do Turnaje kandidátů). Navara porazil čínského soupeře po sedmi remízách až ve druhé bleskové partii, čímž se kvalifikoval do druhého kola. V ně
Jakovenko a náš reprezentant vyhrál druhou partii základní části a dostal se tak do semifinále turnaje. Jeho soupeřem se stal další čínský velmistr Wei Yi. Po dvou
partiích se čínský hráč prosadil ve druhé rapidové partii tiebreaku a postoupil tak do finále na úkor našeho velmistra. V něm byl ovšem úspěšnější ruský reprezent
který se tak kvalifikoval do Turnaje kandidátů. Podrobné informace z úspěšného vystoupení Davida Navary najdete na webu ŠSČR.

David Navara – Dmitrij Jakovenko, FIDE Grand Prix Jeruzalém, BNT
Pozice na diagramu je z druhé čtvrtfinálové partie. David Navara rozhodl partii, a tím i zápas průlomem 25. d6! exd6 26. exd6 Vd7 27. Sxc5 gxf4 . Bílý se dále aktiv
29. Sb4 Vcd8 30. Vge1 Sf8 31. Vc7 f6 32. Vd1 Kf7 33. Kxf4 Vxc7 34. dxc7 Vxd1 35. c8D a bílý rychle vyhrál.
Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2019
Otevřené MČR v bleskovém šachu hrané ve dvou skupinách (Open a ženy) se odehrálo v pražském Kongresovém centru 21. prosince 2019. V kategorii Open se př
hráčů, vítězem a mistrem ČR se stal hlavní favorit David Navara, který v 15 kolech získal 14 bodů. Druhý skončil Viktor Láznička (13 bodů) a třetí Tomáš Kraus (11,5 b
MČR žen v bleskovém šachu se zúčastnilo 47 šachistek. Vítězkou a mistryní ČR se stala Karolína Olšarová před Olgou Sikorovou (obě uhrály 11 bodů z 15 ko
vybojovala Kristýna Petrová (10,5 bodu). Při MČR byly taktéž předány výroční ceny ŠSČR. Šachistou roku se stal David Navara, šachistkou roku se stala Karolína Ol
byl vyhlášen Václav Finěk a dále byl do Síně slávy uveden Vlastimil Jansa.
Podrobný článek o MČR v bleskovém šachu i o držitelích výročních cen ŠSČR za rok 2019 najdete na webu ŠSČR.

Vítězové MČR mužů v bleskovém šachu (zdroj: fotogalerie V. Jagra)

ME a MS ve zrychlených tempech 2019
Mužské ME 2019 ve zrychlených tempech se odehrálo na začátku prosince v estonském Tallinnu. Z českých hráčů (mistrovství v rapidu se zúčastnilo 8 Čechů a v bles
českých hráčů) se v rapidovém turnaji nejlépe umístil na 20. místě Thai Dai Van Nguyen (9 bodů ze 13 kol) a Jiří Štoček (9 bodů) na 26. místě. V bleskovém
reprezentantů opět nejlepší Thai Dai Van Nguyen (15 bodů z 22 kol) na 20. místě.
ME žen v rapid a bleskovém šachu se odehrálo na přelomu listopadu a prosince v Monaku. Českou republiku reprezentovala Joanna Worek, která v rapidovém turna
kol a obsadila celkové 35. místo. V bleskovém turnaji Worek uhrála 7 bodů ve 13 kolech a skončila na 33. pozici.
Mistrovství světa v rapidu a blesku se odehrálo od 26. do 30. prosince 2019 v Moskvě. Českou republiku reprezentoval Viktor Láznička, který se v mistrovství světa v
Magnusem Carlsenem, který se díky výhře v obou zrychlených tempech stal mistrem světa pro rok 2019 ve třech disciplínách - vážném, bleskovém a rapid šachu. Ná
rapidovém mistrovství světa 8 bodů z 15 kol a v bleskovém turnaji získal 10,5 bodu v 21 kolech.

Informace a zajímavosti ŠSČR:
ŠSČR vyhlašuje konkurz na místo manažera trenérského úseku ŠSČR = vedoucího trenérské komise, uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2020
Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje opakovaný konkurz na pořadatele MČR družstev mladších žáků pro rok 2020, uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2020
Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele MČR dětí do 8 let pro rok 2020, uzávěrka přihlášek je 20. ledna 2020
Komise mládeže ŠSČR v konkurzu na pořadatele MČR mládeže do 16 let pro rok 2020 vybrala vítěznou nabídku Šachové školy Světlá nad Sazávou, hrát se b
Koutech nad Desnou
Komise mládeže ŠSČR v konkurzu na pořadatele MČR juniorů a dorostenců pro rok 2020 vybrala vítěznou nabídku Šachové školy Světlá nad Sazávou, hrá
2020 v Koutech nad Desnou
Komise mládeže ŠSČR v konkurzu na pořadatele MČR družstev starších žáků pro rok 2020 vybrala vítěznou nabídku ŠO TJ Sokol Zaječice, hrát se bude
Chrudimi
STK ŠSČR rozhodla o pořadatelství MČR žen 2020 a MČR žen v rapid šachu 2020. MČR žen 2020 se odehraje 16. – 24. 5. 2020 ve Frýdku-Místku, MČR žen v
hrát 8. – 9. 5. 2020 ve Znojmě
Propozice v českém jazyce pro MS seniorských družstev najdete zde, hrát se bude 5. – 15. 3. 2020 v Praze
Komise rozhodčích European Chess Union vyzývá zájemce z řad rozhodčích o delegování na některé Mistrovství Evropy, aby vyjádřili svůj zájem dle poky
uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2020
Podrobnou reportáž z účasti na 7th London Chess Conference sepsala manažerka projektu Šachy do škol Venuše Souralová
Věznice Kuřim se za dohledu IM Piska účastní akce FIDE „Šachy do vězení“
Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 bude hostit Karlovarský kraj
Známý trenér IM Konopka nedávno vydal novou knihu s názvem Černobílá magie
Česká republika je 7. na světě v počtu aktivních šachistů s FIDE ratingem!
A na závěr pro Vás máme stručný kalendář blížících se šachových událostí:
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Budeme rádi, když tento Newsletter pošlete svým přátelům nebo ho vyvěsíte na webové stránky.
Vše nejlepší v roce 2020 Vám přeje
Šachový svaz České republiky

Sledujte nás na Facebooku, Twitteru, YouTubu nebo na našem webu www.chess.cz.
Tento email je obchodní sdělení.
Copyright © 2019 ŠSČR, všechna práva vyhrazena.
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na kmk@chess.cz
Pokud již nechcete dostávat Newsletter ŠSČR, klikněte zde.
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