Zpráva rozhodčího Mistrovství Čech kategorie HD 10 pro rok 2018
a Mistrovství Čech 2018 dětí do 8 let
Ve dnech 14.-18.11.2018 uspořádal Šachový klub Most z.s. ve spolupráci se
Společně pro Blažim z.s. v hotelu Cascade v Mostě Mistrovství Čech kategorie
HD 10 hrané švýcarským systémem na 9 kol se zápočtem na LOK. Tempo hry
bylo 90 min. s přidáváním 30 sekund na každý provedený tah od počátku partie
s povinností zapisování partie. Prvních osm šachovnic bylo přenášeno online na
http://www.vippraktik.cz/online/online/U10/index.html. Hrálo společně 47 chlapců
a osm dívek.

Ve dnech 17.-18.11.2018 uspořádal Šachový klub Most z.s. ve spolupráci se
Společně pro Blažim z.s. v hotelu Cascade v Mostě Mistrovství Čech 2018 dětí
do 8 let hrané švýcarským systémem na 9 kol se zápočtem na LOK. Tempo hry
bylo 20 min. s přidáváním 10 sec na každý provedený tah bez povinnosti
zapisování. Hrálo společně 32 chlapců a osm dívek.
Souběžně proběhl doprovodný turnaj Cascade OPEN 2018 hraný švýcarským
systémem na 9 kol se zápočtem na LOK. Tempo hry bylo 20 min. s přidáváním
10 sec na každý provedený tah bez povinnosti zapisování. Hrálo celkem 20
hráčů, z toho tři dívky. Výsledky všech turnajů jsou na http://chessresults.com/tnr381907.aspx?lan=5&art=0
Všechny turnaje proběhly v bojovném duchu, za to patří všem 115 účastníkům
velká pochvala. Před zahájením turnajů byla schválena námitková komise ve
složení – Miroslav Körschner, Josef Lácha, Jiří Bielavský, Jan Daňhel a Karel
Nováček, náhradníci Václav Veverka, Richard Sliva a Jaroslava Körschnerová.
Tato komise nemusela řešit jediný problém. V rámci dalšího šachového programu
se někteří účastníci zúčastnili simultánky s Pavlem Haase, online na https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vippraktik.cz%2Fonline%2
Fonline%2FHaase%2Findex.html%3Ffbclid%3DIwAR3QObGBrw_mEMt45ZFdbB
yRHMKgqQluajsM2XvvkKapoWvFDXEuWJ1CNw&h=AT2g2UhX0mz3Sl4FDJawvS2SYF0MGrsiSH2
kElPSYfnOR0F0bVo7n668oqn1vv1gLv1i3BthBgGVq_x8aKfCRpWO5TWFaebPur
Em4nUJegE5pI7LtyFJMAxi3gYOwqG7BmNNMAiglYhSVa7Yo6DetUYnSQYRHri
nkL3QXcYr5nGvpt3IiqKJdjWPwSVyra0C2tD18AtSoNCxF0rGb3TBBZQZGdu0P4JMc5_qHMBC1IKi
GpuyL2S9lM0nVg5QXavb0IgWRKHLhzGwsbRpTGwKnMrqy3vfYZ4fTJo25Vj6q9
GadDK_8vhUht8m7ASvEOMmASB26nd_rJlEG_LkbWHInbxw33njiYw6UilA6nUw
3TRf_DnOwDskZLLk_GPBbEyr6eU1iNMqjdfb9Kv5GM3xjuseOPeWIBbr29IsQ7g
opSO7k90J1AEQtiyxZ1OIrq5zwQkxiWLdz85rB8KmL2KdiShE2uVuF24XwR3gkW
lTyHRVHvhlY5rzvzbnObm6wIwS5ShzBACY0XZ_oZ8S_8OomAzRirFYxM_ybg2M2jOqK-JzgOM1shlm0zhzPsABxOzYA6nfxWrKzJ4KfBGBaQluGg4PHSRoKPz7tpq0UZJRgnEfckecDlS83O
2W2joH9vw0oK5Da a další večer někteří účastníci s IM Janem Vykoukem na http://www.vippraktik.cz/online/online/Vykouk/index.html Bohatá fotodokumentace
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https://chessnemak.rajce.idnes.cz/Mistrovstvi_Cech_v_sachu_do_8_a_10_let_20
18_-_Hotel_Cascade_-_Most/?fbclid=IwAR3cYSNjS8J6BEJtWCXM0j_WpP1zo9VnqqsSuIUT0ruJzBRqpioOJkf7KQ#IMG_56621.jpg
Navíc pro rodiče a trenéry připravil zkušený trenér, komentátor a velmistr Robert
Cvek dvě zajímavé přednášky na téma psychická příprava sportovce a psychika
mladého šachisty. První byla zaměřena pro sportovce a trenéry z oblasti sportu a
druhá pro rodiče mladých šachistů, případně i trenéry co pracují s mládeží.
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