Vážení šachoví přátelé,
zasíláme Vám březnový Newsletter pro členy Šachového svazu České republiky.
Prague International Chess Festival 2020
Pražský šachový festival 2020 se odehrál 11. - 22. února v pražském hotelu Don Giovanni za
účasti téměř čtyř stovek hráčů. Hlavní turnaj Masters (ratingový průměr 2707) přilákal do Prahy
řadu hráčů světové špičky. V devítikolovém turnaji získala hned pětice hráčů 5 bodů, nejlepší
dva z nich dle pomocného hodnocení (Santosh Gujrathi Vidit a Alireza Firouzja) si spolu zahráli
rozstřel o první místo. V rozstřelu byl lepší íránský hráč Firouzja a stal se tak vítězem turnaje
Masters pro rok 2020. Český reprezentant David Navara získal v těžké konkurenci 4 body, když
dokázal porazit např. stříbrného Inda Vidita.
V turnaji Challengers (ratingový průměr 2586) si dlouhou dobu držel vedení islandský velmistr
Stefansson, který se do turnaje kvalifikoval výhrou v Open turnaji v minulém roce. Dvě prohry v
posledních dvou kolech ho ovšem stály medailové umístění. Z vítězství v turnaji se mohl radovat
holandský velmistr Jorden Van Foreest, který uhrál 6 bodů z 9 kol, a zajistil si tak pozvánku do
turnaje Masters v roce 2021. Nejlepším českým hráčem v turnaji byl Thai Dai Van Nguyen, který
získal 50 % bodů.
Českým fanouškům udělala největší radost skupina Futures, ve které se utkaly mladé naděje z
celého světa. Vítězem turnaje se stal teprve desetiletý Václav Finěk (6 bodů z 9 kol) a bronzový
stupínek obsadil Jáchym Němec (5 bodů). Dodejme, že Václav Finěk je dle žebříčku nejlepší na
světě ve svém ročníku 2010 a v TOP8 v kategorii do 12 let.
V Open turnaji zvítězil Ind Akash (7,5 bodu z 9 kol) a zajistil si tak místo v turnaji Challengers
2021. Nejlepším z českých hráčů byl velmistr Kislinsky (6,5 bodu). Kromě výše zmíněných
turnajů se odehrávaly boje též v řadě uzavřených ratingových turnajů či v rapid a bleskovém
turnaji. Návštěvníci si mohli užít bohatý doprovodný program včetně živého komentáře partií
nebo promítání filmů v kině Aero. Podrobné informace o festivalu naleznete na stránkách
pořadatelů a dojmy z turnaje od našich mladých hráčů najdete na webu ŠSČR.

Vyhlášení vítězů - Václav Finěk uprostřed (zdroj: fotogalerie festivalu)
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Černý posledním tahem (23...Vgb8) udělal pravděpodobně rozhodující nepřesnost (lepší snad
bylo 23..exf4) a naše vycházející hvězda zahrála 24. f5!, přišlo 24...Sxa2 25. Dh6 Dc5+ 26. Vf2
Vb2 27. Dxf6+ Kg8 28. Dg5+ Kh8 29. f6 Vg8 30. Jxf7+ Sxf7 31. Vd8 Vb1+ 32. Kg2 Sg6 33.
Vxg8+ Kxg8 34. f7+ Kg7 35. Df6+ a černý se vzdal.
Nové vedení ŠSČR
Novým předsedou šachového svazu se stal Martin Petr, jehož tým byl zvolen na konferenci
ŠSČR 29. února 2020 v Havlíčkově Brodě. Výkonný výbor bude v období 2020 - 2023 pracovat
ve složení Martin Petr (předseda ŠSČR), Rostislav Svoboda (místopředseda ŠSČR pověřený
funkcí hospodáře), Michal Konopka (úsek reprezentace), Jan Malec (úsek sportovně-technický),
Zdeněk Fiala (úsek mládeže) a Jiřina Prokopová (úsek rozhodčích). Viktor Novotný byl
jmenován prezidentem ŠSČR a bude mimo jiné nadále reprezentovat šachové hnutí v rámci
Českého olympijského výboru. Podrobnosti naleznete na webu ŠSČR.
Šachově nabitý březen
Během března čeká šachové hráče i fanoušky řada akcí republikového a světového významu.
Mistrovství světa družstev seniorů se uskuteční 5. – 15. 3. 2020 v Praze v hotelu Olympik. Čeští
fanoušci mají tak unikátní možnost vidět na vlastní oči řadu šachových legend. Mezi
přihlášenými hráči najdeme namátkou Artura Jusupova, Evgenije Svešnikova, Johna Nunna,
Vlastimila Horta či Ulfa Anderssona. Z českých hráčů nebude chybět Vlastimil Jansa, Zbyněk
Hráček nebo Petr Hába. Startovní listiny týmů nad 50 let najdete zde a týmů nad 65 let tady.
Mladé šachisty čekají dvě mistrovství republiky v Koutech nad Desnou, konkrétně se odehraje
MČR juniorů a dorostenců (6. – 14. 3. 2020) a souběžně též MČR mládeže do 16 let (7. – 14. 3.
2020) včetně řady doprovodných akcí. Ligové soutěže družstev pomalu směřují do finále,
konkrétně extraligové týmy odehrají o víkendu 28. – 29. 3. 2020 sedmé a osmé kolo a týmy ve
dvou 1. ligách čeká ke konci března již 10. kolo (22. 3. 2020). Šest skupin 2. lig bude v březnu
dohráno úplně (10. kolo je na programu 15. 3. a poslední 11. kolo 29. 3.).
Omluva
V emailové verzi únorového Newsletteru ŠSČR bylo mylně uvedeno, že turnaj družstev na zimní
Olympiádě dětí a mládeže 2020 vyhrálo družstvo Středočeského kraje. Zlatou medaili ovšem
získalo družstvo Moravskoslezského kraje v sestavě Marek Miča, Richard Stalmach, Matěj
Jasso a Pavlína Dudová. Za vzniklou chybu se omlouváme.

Informace a zajímavosti ŠSČR:
VV ŠSČR se sešel 11. února 2020 ke své 141. schůzi, komuniké včetně řady příloh
naleznete zde
Byly zveřejněny propozice MČR mužů 2020, hrát se bude 23. – 31. 8. 2020 v Plzni
Komise mládeže ŠSČR zveřejnila propozice MČR dětí do 8 let pro rok 2020, hrát se bude
28. – 29. 3. 2020 ve Vyškově
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celorepublikového kola Přeboru škol družstev pro rok 2020, hrát se bude 22. – 24. 6. 2020
ve Zlíně
Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje konkurzy na pořadatele MČR mládeže v rapidu
(uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2020) a MČR juniorů v rapidu (uzávěrka přihlášek je 15. 3.
2020)
Komise pro práci s talenty vyhlásila výsledky grantového řízení „Podpora mládežnického
reprezentačního výběru na jaře 2020“ , celkem bylo rozděleno 209 000 Kč
STK ŠSČR vypisuje výběrové řízení na pořadatele MČR družstev v rapidu a blesku 2020,
uzávěrka konkurzů je 6. 3. 2020
STK ŠSČR zveřejnila propozice MČR seniorů 2020, hrát se bude 8. – 16. 8. 2020 v
Rychnově nad Kněžnou
STK ŠSČR zveřejnila propozice MČR žen v klasickém šachu, hrát se bude 16. – 24. 5.
2020 ve Frýdku-Místku
STK ŠSČR zveřejnila propozice MČR žen v rapid šachu, hrát se bude 8. – 9. 5. 2020 ve
Znojmě
Komise pro marketing a komunikaci ŠSČR připomíná grantové řízení na popularizaci
šachu, uzávěrka přihlášek je 3. března 2020 ve 24:00
Ostrava chce dostat výuku šachů do všech škol
Tým Martina Beila pokračuje s vytvářením šachových testů na webových stránkách
Galerie Dolmen, aktuálně upozorňujeme na nové testy s názvem „Kombinační síla figur“
pro mírně až středně pokročilé
Zajímavý vhled z pera Ladislava Spurného do partie dvou soupeřů, jejichž věkový součet
činil neskutečných 175 let, naleznete na webu ŠSČR
A na závěr pro Vás máme stručný kalendář blížících se šachových událostí:
5. – 15. 3. 2020

MS družstev seniorů – Praha

6. – 14. 3. 2020

MČR juniorů a dorostenců – Kouty nad Desnou

7. – 14. 3. 2020

MČR mládeže do 16 let – Kouty nad Desnou

7. 3. 2020

FIDE rapid 2020, součást GP ČR v rapid šachu – Dalešice

14. 3. 2020

O pohár starostky města Písku

15. 3. 2020

2. ligy – 10. kolo

21. 3. 2020

Kopřivnická liga – Kopřivnice

21. 3. 2020

3. Hříbata Open – BrnoS

22. 3. 2020

1. ligy – 10. kolo

27. 3. 2020

Šachový turnaj středních a jazykových škol na VŠFS – Praha

28. – 29. 3. 2020 Extraliga: 7. – 8. kolo
28. – 29. 3. 2020 MČR dětí do 8 let – Vyškov
29. 3. 2020

2. ligy – 11. kolo

Budeme rádi, když tento Newsletter pošlete svým přátelům nebo ho vyvěsíte na webové stránky.
Ať se Vám daří na šachovnici i mimo ni,
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.

