Závěrečná zpráva z Krajského přeboru mládeže ŠSLK v šachu 2018
Termín: 12. - 13. 5. 2018
Pořadatel: ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.
Místo konání: Obchodní akademie, Hotelová škola a SOŠ, Zborovská 519, Turnov
Ředitel turnaje: Ing. Zdenek Maršálek
Hlavní rozhodčí: Tomáš Ďúran
V sobotu a neděli (12. - 13. 5. 2018) se sešli nejlepší mládežničtí hráči Libereckého kraje, aby se utkali o tituly
krajských přeborníků, medaile i postupová místa do Přeboru Čech v kategorií D10, H10, D12, H12, D14, H14,
D16, H16.
Mladí šachisté byli zařazeni do čtyř věkových kategorií, ve kterých se dívky a chlapci utkávali mezi sebou HD10 16 hráčů, HD12 - 12 hráčů, HD14 - 26 hráčů, HD16 - 8 hráčů. Peloton přihlášených čítal nakonec 62 účastníků.
Prostory střední školy byly vybrány pro svoji členitost, takže bylo možné oddělit od sebe jednotlivé kategorie.
Pouze kategorie HD12 a HD14 se hrály v největším sále společně. Jako velmi výhodné, tento názor sdílel i
"dospělý" doprovod v podání trenérů a rodičů, se jevila možnost využít samostatně přilehlý prostor restaurace
se zajištěným občerstvením za velmi lidové ceny.

Kategorie H10 - D10
Krajským přeborníkem se stal frýdlantský Ondřej Kučina, když celým turnajem prošel bez porážky a soupeřům
povolil pouze jednu remízu. Na druhém místě se umístil Ondra Maršík (Desko Liberec) a bronz vybojoval Vašek
Táborský z Turnova.
Hodnotit úroveň této kategorie není vůbec jednoduché. Zahráli si zde i hráči, kteří tuto věkovou kategorii
budou moci obsazovat ještě několikrát. Vedle medailistů se určitě neztratili ani hráči na 4. a 5. místě (Grešl,
Sedláček), na kterých je vidět práce jejich trenérů. Velkým překvapením byla hra teprve šestiletého Tondy
Sochora.
Medaile mezi desetiletými "slečnami" si rozdělily turnovské hráčky v pořadí Eliška Kosařová, Hanna
Herashchanka a Barbora Floriánová. Dívky sice mají medaile, ale jsou na samém začátku své šachové cesty.

Kategorie H12 - D12
Roli nasazené jedničky splnil podle očekávání Filip Dolenský z Libštátu. Ve své kategorii nemá v kraji konkurenci.
Ohrožen (prohraný) byl pouze v souboji s nakonec druhým Honzou Křelinou z Frýdlantu (nasazená devítka).
Vítězstvím v posledním kole se probil jen těsně k bronzu Matěj Hejný z Varnsdorfu.
Krajskou přebornicí se stala jediná účastnice v této kategorii Tereza Ryglová z Turnova.

Kategorie H14 - D14
Dle hodnocení přítomných trenérů asi nejzajímavější šachy se hrály v této nejpočetnější skupině. Prvních pět
míst obsadilo prvních pět nasazených hráčů, ovšem v přeházeném pořadí. Jako správné se jeví rozhodnutí
"postaršit" Vaška Fiňka a nechat ho hrát se staršími a také lepšími čtrnáctkami a tak i zvýšit konkurenci mezi
nimi. Možná zklamaný "až" ze třetího místa odjížděl Martin Habenicht z Nového Boru. Více se čekalo od
turnovských zástupců Daniela Jodase i Jardy Porše. Naopak spokojený může být až 15. nasazený Michal Fotr,
který obsadil velmi pěkné 6. místo.
První místo mezi dívkami si odnáší Veronika Drahoňovská před svojí oddílovou kolegyní Hankou Čapkovou (obě
Turnov). Třetí místo nebylo uděleno.

Kategorie H16 - D16
Kategorie dvou protipólů. Pozice favoritů potvrdili "mrtvým během" dva nejvýše nasazení, Kryštof Hofman a
Matěj Hurtík (nikoli Hurtik). Oba porazili všechny svoje soupeře a nerozhodný výsledek zaknihovali pouze ve
vzájemném duelu. O krajském přeborníkovi musel rozhodnout dle pravidel až los, který ukázal šťastnější tvář
Kryštofovi Hofmanovi. Bronz vybojovala také velmi přesvědčivě nasazená trojka Tomáš Sichrovský (všichni Nový
Bor).

Mezi dívkami zvítězila Agáta Hušková (Desko Liberec) a stříbro získala "za účast" Aneta Táborská (Turnov).

Celý dvoudenní turnaj probíhal bez problémů, reklamací a jiných případných problémů. Hlavní rozhodčí
nemusel řešit žádný složitý problém. Časový harmonogram dvoudenního klání nabral zpočátku (sobota) malé
zdržení, který se v proběhu dne podařilo dohnat. V neděli došlo po dohodě s trenéry a doprovodem dokonce k
urychlení některých kol, takže jednotlivé kategorie začaly být vyhlašovány již po 13. hodině a poslední (HD16)
vítězové obdrželi svoje poháry a medaile v 16.00.
Závěrem je nutno poděkovat vedení OAHŠ a SOŠ Turnov, Zborovská 519 za možnost využití prostor školy
k uspořádání KP mládeže i podporu při dalších akcích a sponzorům turnaje firmám : MOCCA, spol. s r.o. Liberec,
Pekárna MIKULA Turnov a Pivovar ROHOZEC.

Zde je možné se podívat na detailnější výsledky všech účastníků ve všech kategoriích:
http://chess-results.com/Tnr350415.aspx?lan=5
Prezentační video o průběhu turnaje je možno zhlédnout na:
http://bonustv.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Bxc0nJ0wZ10

Ing. Zdenek Maršálek
ředitel turnaje

zkráceno o foto (GDPR) pro zveřejnění na webu

