
 

Mistrovství Evropské unie mládeže 2018 po 7. kole 

 

 
 
 
Mistrovství Evropské unie mládeže 2018 má za sebou již sedm kol a akce tak 
nezadržitelně míří do finále! Po 7. kole je v čele kategorie chlapců a dívek U8 
Stefan-Vlad Paunescu (ROU, 6 bodů), v kategorii U10 David Cr. Radu (ROU, 6,5 
bodu), v kategorii U12 CM Teodor-Cosmin Nedelcu (ROU, 6 bodů) a Maciej Jeda 
(POL, 6 bodů), v U14 Valentin Mitev (FID, 6 bodů). Výsledky najdete na: 
http://chess-
results.com/tnr369524%20.aspx?lan=5&turdet=YES%20%20&flag=30 
 

 
 
Denně jsou IM Piskem vyhlašovány nejlepší partie kola. Za 5. až 7. kolo byli 
odměněni: Casey Ryan Meszaros (SVK), Lin Englert (GER), Lucia Kapičáková 
(SVK), Nikoletta Toth (HUN), Nadezhda Pritulina (EST), Václav Finěk (CZE), Aron 
Pasti (HUN), Vladimír Bochnička (SVK), Leonard Hernando (GER), Johannes Keck 
(GER), Jáchym Handlovský a Marek Míča (oba CZE). 

 



 
 
V neděli se hrál bleskový turnaj, kterého se zúčastnilo 27 hráčů. Na startu se 
sešli nejen hráči MEU, ale i jejich trenéři a rodiče. Hrálo se 9 kol tempem 3 
minuty pro každého hráče plus 2 sekundy na tah. Po vynikajícím výkonu vyhrála 
Svetlana Pritulina (EST, 7 bodů), před CM Teodor-Cosmin Nedelcu (ROU, 6,5 
bodu) a Nellija Maklakova (LAT, 6,5 bodu). Nejlepší tři dospělí a nejlepší tři 
mládežníci získali pěkné šachové ceny. Výsledky naleznete na: http://chess-
results.com/tnr371415.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES%20%20&flag=30 

V pondělí dopoledne se hrála odvetná simultánka s IM Petrem Piskem. Hrálo 14 
zájemců. IM Pisk i hráči měli shodně 45 minut na partii. IM Pisk vyhrál 10,5 ku 
3,5, když prohrál s Nellijou Maklakovou (LAT) a remizoval se Simonou 
Bochničkovou, Adamem Šustekem (oba SVK), Vojtěchem Procházkou, Václavem 
Fiňkem (oba CZE) a s Emils Janis Mierins (LAT).   

V sobotu využila řada účastníků  možnosti zúčastnit se prohlídky Ruční papírny 
ve Velkých Losinách (založena 1596). Další účastníci vyrazili do Dolní Moravy na 
Stezku do oblak.  

Účastníci turnaje mají k dispozici řadu dalších možností k aktivnímu odpočinku, 
jehož houfně využívají. Denně je možné využít bazénu a wellness, probíhají velké 
matche ve stolním tenise, fotbalu a bowlingu. Samozřejmostí jsou procházky po 
nádherném okolí Hotelu Dlouhé Stráně.  
 
Ing. Zdeněk Fiala 
ředitel MEU mládeže 2018 
https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropske-unie/ 
 


