3. turnaj KP mládeže v rapid šachu
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Hlavní cena pro Lukáše Blahu
19.1.2019, Martin Adamčík
Téměř na den přesně se po roce mladí šachisté sešli v Prostějově na 3.
turnaji Grand Prix, otevřeného přeboru ŠSOK v rapid šachu mládeže, který
se konal dne 12.1.2019. Tentokrát k nám zavítalo celkem 74 hráčů, a to i
přesto, že byla nízká účast domácích šachistů. Tento výpadek
kompenzovala překvapivě výprava z Jeseníku čítající celkem 14 účastníků.
Tradičně nejvyšší startovní pole bylo v nejmladších kategoriích,
potěšitelné ale je, že celkem slušný zájem byl i o kategorii nejvyšší.
Poděkování patří pracovníkům ZŠ Jana Železného, kteří poskytli prostory
pro uspořádání turnaje. Z organizací poskytly turnaji podporu Statutární
město Prostějov a sladké odměny tradičně zajistila společnost MSI.
Do podpory turnaje se dále stejně jako každý rok zapojili i rodiče. Největší
množství, stejně jako v loňském roce, zajistila Andrea Blumová. S její
pomocí turnaj opět sponzorovala cestovní agentura Fajn víkendy,
tentokrát poukazem pro 2 osoby na zájezd do ENERGYLANDIE v Polsku. A
poukaz byl opět vyzvednut až ráno těsně před zahájením turnaje …. Dále
stojí za zmínku finanční příspěvek manželů Novotných. A pochopitelně za
organizátory děkuji i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravných,
organizačních či jiných pracích.
Turnaj zahájil krátkým proslovem náměstek primátora PaedDr. Jan
Krchňavý, který dříve zastával funkci ředitele školy a který má velkou
zásluhu na založení tradice konání prostějovské GP v prostorách školy.
Doufejme, že i nové vedení bude šachům příznivě nakloněno.
Hlavní cena byla určena nejúspěšnějšímu účastníkovi turnaje, tj. hráči,
který získá nejvíce bodů napříč všemi kategoriemi. A bojovalo se až do
posledního kola. Před posledním utkáním byl jediným neporaženým Dan
Zrůbek a již to vypadalo, že tento nadějný grygovský hráč si poukaz odveze
domů. V posledním kole ale překvapivě klopýtl a tím se otevřela cesta
ostatním hráčů. Double se málem povedl Tomáši Mohaplovi, který získal

poukaz od Fajn víkendů v loňském roce. Ten ovšem v časové tísni ve
vyhrané pozici zvítězit nedokázal a jeho remíza tak otevřela cestu k hlavní
ceně Lukáši Blahovi. Ten stejně jako Jan Cimburek získal v kategorii C 6,5
ze 7 partii, ale těsně zvítězil díky lepšímu pomocnému hodnocení.

V nejmladší kategorii A startovalo stejně jako v loňském roce 23 dětí.
Domácí Petr Novotný nenechával nikoho na pochybách, kdo je celkovým
favoritem. Sekundovat mu tradičně dokázal pouze Dan Zrůbek, který mu
v 5. kole oplatil porážku z GP v Hrabišíně a kráčel si pro vítězství. Ale jak
už jsem uvedl v předešlém odstavci, vedení v posledním kole neudržel a
vítězství tak díky lepšímu pomocnému hodnocení získal Petr Novotný. Za
druhým Danem Zrůbkem skončil na třetím místě Kristian Poljak z Vinar.
Mezi děvčaty díky sérii vítězství v posledních 3 kolech zvítězila Lenka
Mikešová z Grygova před Beátou Březíkovovou z Vinar. Na třetím místě
skončila Anastázie Vojčáková ze Zlatých Hor. Nejmladšími účastníky byli
tentokrát 2 chlapci – šestiletí Václav Tichý z Prostějova a Vojtěch Vojčák
ze Zlatých Hor.

Ve skupině B nastoupilo rovněž 23 účastníků. O vítězství se strhla mezi
nejvýše nasazenými hráči ostrá bitva, ze které nakonec vítězně vzešel
Samuel Laufer z Loštic, na druhém místě skončil Matěj Harašta z Vinar a
na třetím Adam Zrůbek z Grygova.
„Triple“ se v této kategorii opět povedl děvčatům z Jeseníku. Tentokrát
zvítězila Sára Tschuliková před Karolínou Kolaříkovou a Dianou Tichou.

V kategorii C jsme zaznamenali účast 14 hráčů. V této skupině oba nejvýše
nasazení hráči nenechali nikoho na pochybách, že jsou nejlepší. Mezi
sebou remizovali a ostatní partie vyhráli. Celkově těsně zvítězil Lukáš
Blaha ze Zábřehu před Janem Cimburkem z České Vsi. Na třetím místě
Mezi dívkami zvítězila Taťána Nesporá ze Zábřehu před Gabrielou
Morongovou z Jeseníku.

Nejstarší kategorie D měla jasné favority v Marku Blahovi a Daniele

Urbanové. Děly se ovšem věci nevídané. Oba předvedli velmi
nesoustředěný výkon, Marek např. 2x nevynuceně ztratil dámu. A pikantní
byl jejich vzájemný duel, kdy Daniela prohrála na čas, a to o jedinou
sekundu, přitom ve vyhrané pozici měla asi 10 tahů na to, aby vzala
Markovu poslední figuru a měla jistou remízu. Vítezem se tak trochu
překvapivě stal Tomáš Mohapl z Prostějova. Ani on sice neměl svůj
nejlepší den, ale dělal přece jen méně chyb než ostatní. Na druhém místě
skončil Vít Maitner z Litovle a na místě třetím Marek Blaha ze Zábřehu.
Mezi dívkami vyhrála Michala Gvizdová z Jeseníku před Janou
Obšívačovou z Grygova a Danielou Urbanovou.
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