
Vážení šachoví přátelé, 
zasíláme Vám zářijový Newsletter pro členy Šachového svazu České republiky. 

Mistrovství Evropy mládeže 2019
Mistrovství Evropy mládeže se uskutečnilo v Bratislavě za účasti velmi početné
české výpravy (celkově 101 účastníků). Nejlepšího úspěchu dosáhl Thai Dai Van
Nguyen v kategorii chlapců do 18 let, který se díky zisku 7,5 bodu z 9 kol stal
mistrem Evropy! Tento skvělý výsledek ho též nominoval na ME družstev mužů.
Druhou medaili pro českou výpravu vybojoval Václav Finěk, kterému 7,5 bodu
vyneslo stříbrnou medaili v kategorii chlapců do 10 let. V první desítce konečného
pořadí se ještě umístila Kristýna Laurincová díky zisku 6 bodů, které uhrála v
kategorii dívek do 16 let. Krátký článek včetně komentáře medailistů naleznete na
webu ŠSČR, stejně jako komentář šéftrenéra IM Michala Konopky. Během ME vzniklo
též zajímavé video, v němž IM Pisk a GM Movsesjan komentují práci s mladými
talenty nejen v České republice.

Thai Dai Van Nguyen – Fredrik Tor Kaasen, ME mládeže 2019, 9. kolo, BNT

 
V pozici na diagramu zahájil budoucí mistr Evropy centralizaci krále 32. Ke3 Vdc7
33. f4 Ke8 34. Kd4 Kf7 35. e5 fxe5+ 36. fxe5 Ke8 37. Vb8 Kf7 38. Vf1+ Kg7
39. e6 g5 40. Ke4 a černý se vzdal.

https://www.chess.cz/zlato-a-stribro-z-me-mladeze/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zarijovy_newsletter_pro_cleny_sscr&utm_term=2019-09-02
https://www.chess.cz/me-mladeze-pohledem-seftrenera-michala-konopky/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zarijovy_newsletter_pro_cleny_sscr&utm_term=2019-09-02
https://www.chess.cz/komentar-s-movsesjana-a-p-piska/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zarijovy_newsletter_pro_cleny_sscr&utm_term=2019-09-02


Početná česká výprava na ME v Bratislavě (zdroj: fotogalerie ŠSČR)

Mistrovství světa kadetů v rapidu a bleskovém šachu
Čtyři čeští reprezentanti (Jiří Bouška, Karel Brožka, Jaromír Kodet a Adriana
Kodetová) se vydali do běloruského Minsku bojovat o medaile ve zrychlených
tempech na mistrovství světa kadetů do 12 let. Famózního výsledku dosáhl Jiří
Bouška, který se díky zisku 8 bodů z 9 kol stal mistrem světa v rapidu v kategorii
do 8 let! Povídání o turnaji pohledem Jiřího Boušky a rodičů a Karla Brožky je na
webu ŠSČR včetně shrnutí. Úspěchu našeho reprezentanta si všimly i zpravodajské
weby.

Jiří Bouška na nejvyšším stupínku na MS v Minsku (zdroj: fotogalerie rodičů Jiřího Boušky)
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17. Mistrovství EU mládeže 2019
Mistrovství EU mládeže se odehrálo od 16. do 24. srpna v Koutech nad Desnou za
účasti 31 českých reprezentantů. Hrálo se v kategoriích do 8, 10, 12 a 14 let,
přičemž dívky i chlapci hráli společně. Z našich reprezentantů se nejlépe umístil
Václav Finěk (7,5 bodu z 9 kol), který vyhrál kategorii do 12 let. Stříbrnou medaili
získal Petr Gnojek v kategorii do 14 let (6,5 bodu) a bronz si odvezl Matyáš Roubal (6
bodů) v kategorii do 10 let. V dívčích kategoriích získala pro ČR zlatou medaili Nikol
Bartečková (kategorie do 8 let) a stříbrnou Lada Zelbová (kategorie do 12 let).
Závěrečnou zprávu z Mistrovství EU mládeže najdete na webu ŠSČR, denně
aktualizované shrnutí Lenky Kůsové naleznete zde a pohled Jakuba Kůsy na turnaj je
na tomto odkazu.

MČR seniorů 2019
MČR seniorů 2019 se odehrálo 10. - 18. srpna 2019 v Rychnově nad Kněžnou. Hrálo
se ve 3 věkových kategoriích (nad 50, 60 a 70 let) a během turnaje proběhla řada
doprovodných akcí. Kategorii nad 50 let vyhrál Jaromír Pelikán (6,5 bodu z 9 kol),
nejlepší ženou byla Jarmila Voráčková. Kategorii nad 60 let zvítězil Petr Mlýnek (7
bodů z 9 kol), nejlepší ženou se stala Táňa Zlámaná. Nejstarší kategorii ovládl
Miloslav Jaček (7,5 bodu) a mezi ženami zvítězila Jaroslava Vávrová. Závěrečnou
zprávu z MČR seniorů najdete na webu ŠSČR.

Novoborská šachová Corrida 2019
Letošní ročník Novoborské šachové Corridy (18. - 24. srpna) přinesl souboj dvojice
českých mladých nadějí proti dvěma holandským velmistrům. Již deváté pokračování
Corridy nakonec ovládl holandský tým poměrem 8,5 : 5,5, když v jednotlivých
zápasech GM Van Wely porazil GM Nguyena a IM Kriebel porazil GM Werleho.
Podrobné výsledky naleznete na stránkách pořadatelů.

Nadějní šachisté píší na web
Pilní čtenáři webu Šachového svazu ČR si jistě všimli, že mladí talentovaní šachisté
píší články, ve kterých popisují zkušenosti z turnajů, kterých se mohli zúčastnit
zejména díky podpoře ŠSČR. Své dojmy tak popsala např. Sophia Olivia Day,
Vladimír Veverka nebo Sofie Přibylová. Řada našich talentovaných hráčů se
samozřejmě zúčastnila ME mládeže v Bratislavě, proto sepsali své dojmy nejen
hromadně či v sourozenecké dvojici, ale i v rámci šachového klubu ŠK Kuřim.
Obsáhlejší příspěvky o ME mládeže napsal Jakub Kůsa a Matyáš Paseka. Řada
mladých šachistů popsala své zkušenosti z pardubického festivalu či Openu Praha.

Informace a zajímavosti ŠSČR:

VV ŠSČR se sešel 20. srpna v Koutech nad Desnou ke své 137. schůzi,
komuniké včetně řady příloh naleznete na webu ŠSČR
Velmistr Igors Rausis byl oficiálně vyloučen ze Šachového svazu ČR
Komise rozhodčích ŠSČR žádá rozhodčí o vyplnění dotazníku ohledně delegací
pro ligové soutěže pro sezónu 2019/2020 do 10. 9.
Komise mládeže ŠSČR sestavila seznam oprávněných účastníků listopadového
Mistrovství Čech do 10 let, které se odehraje v Mostě
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Komise mládeže ŠSČR schválila změnu rozpisu MČR mládeže 2020
Termín přihlášek na MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v rapidu
byl prodloužen do 6. 9. 2019
Pomozte Juditě Polgárové vytvořit rekord do Guinessovy knihy rekordů!
Nominace reprezentačních týmů na ME družstev 2019 je na webu ŠSČR
Soustředění mužské reprezentace proběhlo 21. - 25. 8. 2019 v Malé Úpě.
Nezahálely ani české reprezentantky
21. a 22. 8. proběhly v Plzni dvě šachové simultánky s velmistry
Seminář trenérů II. a I. třídy se uskuteční 27. října 2019 v Koutech nad Desnou,
přihlášky zasílejte do 20. října 2019
MČR družstev v rapidu a blesku se bude hrát 14. - 15. 9 . 2019 v Teplicích
RSS zpravodajství z různých šachových webů najdete zde
Díky partnerství FIDE a Eurosportu můžete sledovat téměř hodinové sestřihy z
každého dílu FIDE Grand Prix, ukázku najdete na webu ŠSČR
Na webu ŠSČR Vám přinášíme novou rubriku Osobnosti v šachu, první
dvojrozhovor byl pořízen s rodinnou dvojicí Biolkových
Chcete vyhrát šachovou láhev? Čas máte do 30. září

A na závěr pro Vás máme stručný kalendář blížících se šachových událostí:
7. – 14. 9. 2019 11. Open Valašská Bystřice
7. – 8. 9. 2019 MČR mládeže v rapidu – Třešť
7. 9. 2019 33. Libinská věž – Libina
8. 9. 2019 Turnovský granát – součást GP v rapidu
8. – 14. 9. 2019 10. Open Kadaň
9. 9. – 4. 10.
2019

Světový pohár – Khanty-Mansiysk, Rusko

10. – 14. 9.
2019

Mistrovství mládeže v rapidu a blesku – Salobrena, Španělsko

14. - 21. 9. 2019 Chess Ladies 2019 – Modra-Piesko, Slovensko
14. 9. 2019 MČR družstev v blesku – Teplice
14. 9. 2019 Otevřený turnaj Kociánky v rapid šachu – Brno

14. 9. 2019 17. ročník otevřeného turnaje jednotlivců v rapid šachu – Český
Brod

15. 9. 2019 MČR družstev v rapidu – Teplice

17. - 26. 9. 2019 Evropské mistrovství seniorských družstev – Mali Losinj,
Chorvatsko

21. - 22. 9. 2019 MČR juniorů a juniorek v rapidu – Vyškov
21. 9. 2019 Líté boje pod radničním mečem – Šlapanice
21. 9. 2019 21. ročník Memoriálu Čeňka Honsy – Pardubice - Nemošice

21. 9. 2019 33. ročník Memoriálu K. Osmančíka, součást GP v rapidu – Dolní
Benešov

21. 9. 2019 QCC Cup České Budějovice
22. 9. 2019 Memoriál Dr. Karla Treybala – Velvary
27. – 29. 9.
2019

Svatováclavský turnaj 2019 – Planá nad Lužnicí

27. – 29. 9. Víkendový Open v Praze
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