
Rekord! V Grygově hrálo šachy 13 dětí z Přerova

V sobotu 6. května proběhl v Grygově poslední z turnajů letošního  Grand Prix mládeže 
v šachu. Mezi 80 mladými šachisty a šachistkami bylo také 13 chytrých dětí z Přerova. Většina 
z nich pak z našeho mládežnického šachového klubu Vinary.
 

Největšího  úspěchu  tu  dosáhl  náš Matěj  Harašta.  S  náskokem celého  bodu  suverénně 
ovládl turnaj dětí do 10 let. A to ve stejné kategorii může hrát i příští rok! Skvělého výsledku zde 
dosáhl  také  o  dva  roky  mladší  Kristiánek 
Poljak. S pěti body ze sedmi možných obsadil ve 
stejném turnaji 5. příčku. Mezi dětmi do 8 let tak 
skončil první. Kristiánek k nám nyní přestupuje 
z našeho  spřáteleného  klubu  Spartak  Přerov. 
Cílem  je  zkvalitnění  mládežnického  šachu 
v Přerově  a  zvětšení  konkurenceschopnosti 
Přerova. Nejen v rámci Olomouckého kraje, ale i 
celé  České  republiky  – např.  na  červnovém 
mistrovství ČR družstev mladších žáků.

Starší  brácha  Kristiánka  Lucian  Poljak 
(Spartak  Přerov)  obsadil  sedmnáctou  příčku. 
Beátka Březíková skončila mezi  dívkami  třetí. 
Svůj první šachový turnaj mimo Přerov zde vyzkoušel Adam Skopal. Získal bod a půl. Stejně jako 
ostatní děti i Áda se během tohoto školního roku hodně naučil. Pro více bodů se potřebuje naučit 
lépe využívat čas – nad každým tahem se déle zamyslet a hlavně doma řešit diagramy. Ať už na 
papíře nebo na internetu: http://chesstempo.com/

Beátka Březíková s Kristiánkem Poljakem
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Mezi  dětmi  do dvanácti  let  skončila  se 
čtyřmi  body  na  10.  místě  Lenka  Poljaková 
(hrající za SK Řetězárna), po dvou bodech získali 
Matěj Uřinovský a  David Janda. Pro oba platí 
to samé, co pro Adama. Letos udělali  viditelný 
pokrok,  ale  neuškodilo  by  jim  hrát  pomaleji  a 
častěji navštěvovat http://chesstempo.com/ :-)

V  kategorii  do 14  let  obsadil  čtvrtou 
příčku Darian Poljak (také Spartak Přerov), pátý 
skončil  Kamil Tobolík a do první desítky se se 
třemi  body dostal  také  Ruda Lasák.  Dominik 
Drábek pak tentokrát patřil k těm, kteří dělali radost hlavně svým soupeřům.

Turnaj těch nejstarších a nejzkušenějších hrál  Kuba Potrok. Získal 3 body a  v celkovém 
pořadí obsadil 13. příčku.

Podrobné výsledky
2007 a mladší: http://www.chess-results.com/tnr279538.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE&wi=821

2005 a mladší: http://www.chess-results.com/tnr279539.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE&wi=821

2003 a mladší: http://www.chess-results.com/tnr279540.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE&wi=821

1999 a mladší: http://www.chess-results.com/tnr279541.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE&wi=821

Nové stránky šachové unie přerovských kroužků:
http://www.supk.cz

David Janda a Matěj Uřinovský

http://www.supk.cz/
http://www.chess-results.com/tnr279541.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr279540.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr279539.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr279538.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE&wi=821
http://chesstempo.com/

