Potřetí Jakub Urban
I ve třetím turnaji 8. ročníku Prostějovské žákovské ligy
v šachu, který se uskutečnil tradičně v prostorách ZŠ Jana
Železného, zvítězil Jakub Urban ze ZŠ Dr. Horáka
v Prostějově. Na rozdíl od předešlých turnajů, kdy v jednom
případě si Jakub zkomplikoval situaci remízou a
rozhodovalo se až v posledním kole a druhém případě o
pořadí na prvních 4 místech rozhodovalo pomocné
hodnocení, tentokrát nenechal nic náhodě a ani v jednom
z pěti zápasů nenašel přemožitele. O to větší boj se odehrál
o pořadí na dalších místech. Na druhém místě se nakonec
umístil Lukáš Chapčák a na třetím místě Marek Moudrý,
kteří podlehli pouze Urbanovi. Pro Lukáše Chapčáka je to
po delší době velmi hezký výsledek, kdy se mu podařilo
porazit hned ve 2. kole Jindru Táborského a ve 4. Ondru
Šustra, kteří byli též kandidáty na medailové umístění.
Vůbec se tentokrát nedařilo Jiřímu Mikulkovi z Vrbátek
(který prohrál právě s Táborským i Šustrem) a Danu
Měchurovi, který získal pouze 2 body a do bojů na čele
prakticky nezasáhl. Jsme ale teprve v polovině letošního
ročníku a je tedy stále dost prostoru na vylepšení pozic.
Mezi děvčaty zvítězila ziskem 3 bodů Zuzka Wlasáková
(ZŠ Jana Železného) s půlbodovým náskokem před Luckou
Kvapilovou (ZŠ Melantrichova). K přímému utkání obou
děvčat v turnaji tentokrát bohužel nedošlo, ale obě se
v poslední době pravidelně pohybují ve středu pole mezi
kluky a obě patří k té mladší polovině startovního pole. Na
třetím místě se umístila mezi děvčaty Eliška Páleníková (ZŠ
Jana Železného), která byla úplným nováčkem turnaje.

Celkově si díky zisku plného počtu bodů a větším ztrátám
soupeřů upevnil první místo Jakub Urban (ZŠ Dr. Horáka) a
vytvořil si 2,5 bodový odstup před druhým Jindřichem
Táborským (CMG Prostějov). Ten si sice po další
bramborové medaili ještě stále druhé místo udržel, ale jeho
náskok na třetího Marka Moudrého (ZŠ Jana Železného) se
ztenčil na půl bodu. Marek vystřídal na třetím místě Jiřího
Mikulku (ZŠ Vrbátky), který se po tomto turnaji propadl až
na páté místo za Petra Novotného. Oba ovšem na Moudrého
ztrácejí pouze půl bodu.
Mezi děvčaty celkově vede Lucka Kvapilová (ZŠ
Melantrichova) se 7 body a zároveň se posunula po tomto
turnaji i do první desítky mezi kluky. Zuzka Wlasáková je
celkově se 3 body druhá, má ale o dva turnaje méně, což
není problém ještě srovnat.
Na dalším turnaji se uvidíme po jarních prázdninách. Tam
už se začne lámat chleba o celkové umístění….
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