
Ze Zábřehu vezeme zlato a bronz!

91 mladých šachistů. Tolik zájemců přilákal v sobotu 18. února žákovský turnaj v Zábřehu, 
hraný jako jeden z turnajů přeboru mládeže olomouckého kraje v rapid šachu. Mezi nimi také naši 
třináctičlennou výpravu. Deset hráčů se třemi dospělými v roli trenérů a doprovodu. Oproti loňsku 
obrovský nárůst. A to jsme z Přerova necestovali 140 km zdaleka jako jediní!

V turnaji dětí do 10 let nás reprezentovali 
Beáta Březíková, Matěj Harašta a Vojta Peluha. 
Nejúspěšnější  z  nich  byla  Beátka.  Získala  3,5 
bodů, což ji  v kategorii  dívek vyneslo  1. místo! 
Oba  kluci  vyhráli  po  třech  partiích.  Vojtovi  se 
navíc podařilo splnit poslední chybějící podmínku 
pro  zisk  zelené  výkonnostní  třídy –  vyhrát 
koncovku s jediným pěšcem v přísném časovém 
limitu 60 vteřin.

V  turnaji  dětí  do  12  let  bojovali  David 
Jiránek a Petr Havránek. David vyhrál tři partie, 
Petr dvě.  To je vzhledem k silné konkurenci  moc 
pěkné.  David  byl  navíc  jen  krůček  od  zisku  4. 
výkonnostní  třídy,  kterou  potřebuje  pro  splnění 
modré  výkonnostní  třídy.  Stačilo  mu  vyhrát 
poslední partii.

Pohled do hracího sálu (vlevo za černé hraje Petr Havránek)

1. místo Beáty Březíkové v kategorii D10



Obrovského úspěchu jsme dosáhli také v turnaji do 14 let. Skvělým výkonem zazářil Kamil 
Tobolík. Vyhrál 5 partií a vydobyl si tak v celkovém pořadí 3. místo –  bronzovou medaili! Tři 
partie vyhrál a 13. příčku obsadil Lukáš Létal. Jen o půl bodu méně pak získal Dominik Drábek.

Velkou radost máme také ze šestého místa  Kuby Potroka v turnaji nejstarších. Jediným, 
kterému se dnes z naší výpravy příliš nedařilo byl tak jen Filip Geršl. Je ale chytrý, pokud bude 
chtít a bude doma trochu trénovat, může příště dopadnout o hodně lépe.

Podrobné výsledky všech turnajů:
Turnaj A (U10): http://www.chess-results.com/tnr264405.aspx?lan=5&art=1&wi=821
Turnaj B (U12): http://www.chess-results.com/tnr264410.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE&wi=821
Turnaj C (U14): http://www.chess-results.com/tnr264409.aspx?lan=5&art=1&wi=821
Turnaj D (U18): http://www.chess-results.com/tnr264406.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE&wi=821

Naše výprava (zleva): Beátka Březíková, David Jiránek, Lukáš Létal, Petr Havránek, Filip Geršl,  
Vojta Peluha, Kuba Potrok, Dominik Drábek (vedle Vojty), Matěj Harašta (vepředu), Kamil Tobolík
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