
Dvoudenní turnaj

Protože jsou někteří kluci z našeho kroužku opravdu hodně šikovní, mohli jsme 
se už po prvním půl roce odvážit vypravit na jejich první turnaj v klasickém šachu. 
Hlavní rozdíl oproti dosud navštíveným turnajům v rapid šachu je délka jedné partie. 
Je delší. Může trvat i přes dvě hodiny. Děti se tak zlepšují ve schopnosti soustředit se 
na jednu věc delší dobu.

V pátek 10.  února jsme se proto vypravili  na dvoudenní  Memoriál  Tomáše 
Baštince do Bezměrova. Ve třech výkonnostně oddělených turnajích si zahrálo přes 
100 šachistů.

Na šachu je pěkné, že se v jednom turnaji mohou potkat hráči všech generací. 
Také  zde  jsme  mohli  vidět  celou  řadu  zápasů  dětí  s  dospělými  nebo  dokonce  i 
s „pradědečky“. A často vyhrávali ti mladší. :-)

Úplně první zkušenosti  s vážnými partiemi přejeli do Bezměrova sbírat Petr 
Havránek a David Jiránek. Hlavním cílem tak bylo naučit se hrát pomaleji – využít co 
nejlépe  celého  času.  Díky  rozborům se  pak  přiučit  něco  nového  a  především si 
potrénovat  paměť.  Nasbírané  zkušenosti  pak  v budoucnu  na  dalších  turnajích 
proměnit i v nějaké výhry.

V turnaji s vesměs zkušenějšími soupeři jsme nemohli počítat s body. Kluci ale 
příjemně překvapili a každý dokonce i nějakou tu partii vyhrál.

Poháry a medaile pro vítěze + pohled do části sálu 



Petr Havránek udělal ze všech kluků největší pokrok v práci s časem. Uhrál 
bod a půl a neměl daleko i několika málo dalším. V průběhu turnaje se také výrazně 
zlepšil ve schopnosti přehrát po skončení své partie zpaměti. To je základní stavební 
kámen  pro  další šachový růst. Navíc se mu podařilo splnit i jednu z podmínek pro 
zelenou výkonnostní třídu – matování věží do 30 vteřin.

Velmi příjemným překvapením byl také  David Jiránek.  Patří  k  těm, co za 
poslední  půlrok vyřešili  ve svém volném čase nejvíce diagramů a na jeho hře  to 
začíná být vidět. Dělá stále méně a méně hrubek a ty soupeřovi trestá. Především 
díky tomu tu uhrál fantastických 3,5 bodů!

Petr Havránek

David Jiránek



Posledním našim zástupcem v turnaji  „začátečníků“ byl  Kamil Tobolík.  Na 
rozdíl od Petra s Davidem navštěvuje Kamil už několik let kroužek ve Vinarech a má 
i  předchozí  zkušenosti  s vážnými  partiemi  z  okresního  přeboru  družstev.  Většinu 
turnaje  tedy bojoval  na  předních  šachovnicích  a  dlouho měl  na  dosah dokonce  i 
pohár.  S  tabulkově vesměs silnějšími  soupeři  uhrál  4  body a  v  celém turnaji  tak 
obsadil výbornou 14. příčku.

Výsledky turnaje C:
http://www.chess-results.com/tnr254774.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE&wi=821

V turnaji „mírně pokročilých“ nás reprezentoval Kuba Potrok. Přestože podle 
své tabulkové výkonnosti měl právo hrát i turnaj „začátečníků“, rozhodl se statečně 
pro účast v silnějším turnaji. To je dlouhodobého hlediska moc dobře, protože právě 
z partií se zkušenějšími hráči se toho můžeme nejvíce naučit. V šesti kolech uhrál 2 
body. 

Výsledky turnaje B:
http://www.chess-results.com/tnr254773.aspx?lan=5&art=1&rd=6&fed=CZE&wi=821

Na další  turnaj  se  vypravíme už příští  sobotu – 18.  února do Zábřehu.  Jde 
o turnaj v rapid šachu pro děti (2009/2007/2005/2003 a mladší). Hraje se jako přebor 
olomouckého kraje mládeže v rapidšachu.  Doufáme,  že se  nám  tu  tedy podaří 
zúročit nasbírané zkušenosti. Tím naše únorové „tažení“ po turnajích zakončíme a 
dáme si na pár týdnů turnajovou přestávku. :-)

Kamil Tobolík
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