Otevřený šachový turnaj mládeže
V sobotu 24.11. proběhl v kněževeské sokolovně 3. turnaj základního kola KP
regionu SB 2018-2019 , kterého se zúčastnilo celkem 53 šachových nadějí z různých
koutů Středočeského kraje.
Nejpočetnější výprava přijela z Buštěhradu, který je znám jako největší líheň
šachového dorostu už řadu let.Další hráči přijeli ze Slaného,Zdic,Rakovníka, Řevnice
a dalších míst,zastoupení měl i pořádající Šachový klub ČL Kolešovice.
Hráči a hráčky byli rozděleni do dvou základních skupin, mladší a starší
kategorie.Hrálo se na sedm partií dvakrát 25 minut podle tzv. švýcarského systému,
který spočívá v tom, že úspěšní hráči se postupně utkávají mezi sebou.Turnaj byl
zahájen v 10 hodin a trval bezmála do 16,30 hod.
Sponzorem turnaje byl Obecní úřad v Kněževsi a Český lev Kolešovice-šachový
klub,z.s. Bylo vyhodnoceno celkem 18 nejúspěšnějších hráčů a hráček v 6 věkových
kategoriích: mladší a starší dívky, hoši do 10,12,14 a 16 let.
Výsledky turnaje:
mladší dívky – 1. místo Michaela Vengrinová (ŠK Kolešovice), 2. místo Viktorie
Hrubá (Sokol Buštěhrad), 3. místo Marie Tichá ( Sokol Buštěhrad)
starší dívky – 1. místo veronika Mehesová (Sokol Buštěhrad), 2.místo Michaela
Řepková (ŠK DDM Slaný), 3.místo Tereza Vinšová (ŠK Řevnice)
kategorie hoši 10 – 1.místo Ondřej Mruškovič ( ŠK Zdice), 2. místo Pavel Kováč
(Sokol Buštěhrad), 3.místo Kryštof Tichý (Sokol Buštěhrad)
kategorie hoši 12 – 1. místo Vojtěch Spousta (Unichess), 2.místo Patrik Kohm(ŠK
Velvary), 3. místo Otakar Vyšinský (ŠK Řevnice)
kategorie hoši 14 – 1. místo Tibor Čuvala (ŠK Zdice), 2.místo Adam Cába (Sokol
Buštěhrad), 3. místo Vojtěch Schula (ŠK Praha- Smíchov)
kategorie hoši 16 – 1. místo Oliver Jelínek(ŠK Řevnice), 2. místo Petr Handl (ŠK
Zdice), 3. místoLukáš Kubín (Sokol Buštěhrad)
Všichni, kteří skončili na pomyslných stupních vítězů, si odnesli poháry , medaile a
diplomy včetně věcných cen.Drobné věcné odměny si však odnesl domů každý z
účastníků tohoto šachového klání.
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšném pořádání celého
turnaje , zeména panu Franišku Hinzovi jako řediteli turnaje , panu Janu Paukertovi
jako hlavímu rozhodčímu, manželům Vengrinovým a dalším členům šachového
klubu za přípravu turnaje, občerstvení a bezproblémový průběh.
Poděkování patří i Obecnímu úřadu v Kněževsi za poskytnutí prostor v kněževeské
sokolovně, což také přispělo k důstojnému průběhu tohoto šachového turnaje.
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