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Vážení šachoví přátelé,

zasíláme Vám březnový Newsletter pro členy Šachového svazu České republiky. 
 
David Navara v Americe
Od 20. do 24. 2. 2019 se v Saint Louis odehrálo 5 minizápasů silných velmistrů
v rapidu a bleskovkách. Pro české fanoušky byla velice zajímavá účast Davida
Navary, jehož soupeřem byl americký velmistr Wesley So. Další dvojice tvořili
Caruana – Harikrishna, Dominguez – Topalov, Nakamura – Duda a Rapport –
Shankland. Výše uvedené dvojice spolu nejdříve sehrály 12 kol v rapidovém
tempu během 3 dní, následně je čekalo 24 bleskových partií za dva dny. V
rapidové části bohužel David Navara prohrál poměrem 4:8 (respektive 8:16,
neboť za rapidovou výhru se udělovaly 2 body) a musel tak v bleskovkách
dotahovat ztrátu. V nejrychlejším tempu nás hráč držel krok s americkou
hvězdou a bleskový minizápas skončil remízou 12:12. Celkově Wesley So
porazil Davida Navaru poměrem 28:20. Vítězství v ostatních zápase získali
Caruana, Topalov, Nakamura a Rapport. Živé komentáře v českém jazyce bylo
možné sledovat na YouTube kanále šachy.cz.

  

David Navara vs. Wesley So (foto: Crystal Fuller, převzato z Chessbase.com) 
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Extraliga – 7. a 8. kolo
Únorové dvojkolo šachové Extraligy nepřineslo žádné změny na čele tabulky. V
sobotním 7. kole se prosadili hlavní favorité „sedmičkou“, když týmy Výstaviště
Lysá nad Labem i GASCO Pardubice porazily 7:1 brněnský Duras, resp.
Labortech Ostrava. 1. Novoborský ŠK vyhrál dokonce 7,5:0,5 se Slavojem
Český Těšín. Nedělní kolo přineslo nečekanou remízu Unichessu A se
Slavojem Český Těšín, který tak získal druhý zápasový bod. Po 8 kolech je v
čele stále Výstaviště Lysá nad Labem s náskokem jednoho bodu na 1.
Novoborský ŠK a GASCO Pardubice, které ještě čeká vzájemný zápas v
závěrečném trojkole. Na druhé straně tabulky se nachází Slavoj Český Těšín (2
body), Unichess B (3 body), Slavoj Poruba (5 bodů) a Labortech Ostrava (7
bodů). Tyto týmy ještě čekají vzájemné zápasy, čili o dvou sestupujících není
zdaleka rozhodnuto.
 

 
 
Szotkowski – Krejčí, BŠŠ – 1. Novoborský ŠK
Pozice na diagramu je zhruba v rovnováze, bílý ke své škodě zahrál 29.Dd5?,
přišlo 29…Je2+ 30. Kg2 Jc3 a černý s figurou více vyhrál.

  
Podrobná reportáž z únorového dvojkola Extraligy je na webových stránkách
ŠSČR. STK ŠSČR zveřejnila propozice finálového trojkola Extraligy, které se
bude hrát 19. – 21. 4. 2019 ve Frýdku-Místku.
 
Konference ŠSČR 2019
Konference ŠSČR 2019 proběhla v sobotu 23. 2. 2019 v Havlíčkově Brodě.
Martin Petr byl zvolen místopředsedou ŠSČR, dále byly zvýšeny odměny
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trenérům, lektorům a rozhodčím. Změny sazeb odměn jsou účinné od 1. května
2019. Usnesení Konference je možné nalézt na webu ŠSČR.
 
Olympijské hry v Paříži 2024 budou bez šachistů
Šachy se podívaly na olympijské hry v Sydney v roce 2000, když sehráli
exhibiční utkání velmistři Anand a Širov. K dalšímu zapojení šachu do
olympijského programu od té doby nedošlo, a tak FIDE letos nominovala šachy
jako „doplňkový či demonstrační“ sport pro olympijské hry v Paříži 2024.
Bohužel organizační výbor pařížské olympiády dal následně přednost jiným
sportům a šachy na letních olympijských hrách 2024 nebudou. Oslavy sta let
mezinárodní šachové federace (založena 1924 v Paříži) by přesto měly
proběhnout za 5 let ve francouzském hlavním městě.
 
Prague International Chess Festival
Na začátku března začíná v Praze první ročník šachového festivalu Prague
International Chess Festival, jehož hlavním lákadlem jsou dva uzavřené
turnaje. V turnaji Masters je nasazenou jedničkou David Navara, z českých
hráčů se v něm ještě představí Viktor Láznička. Turnaj Challengers si zahrají
hned 4 čeští velmistři – Jiří Štoček, Jan Krejčí, Peter Michalík a Thai Dai Van
Nguyen. Vítěz Challengers turnaje si zajistí místo v turnaji Masters pro příští
ročník. Souběžně s uzavřenými velmistrovskými turnaji se odehraje open na 9
kol, jehož vítěz získá vstupenku do turnaje Challengers pro další ročník.
 
Informace a zajímavosti ŠSČR:

Výkonný výbor ŠSČR se sešel 5. února 2019 ke své 132. schůzi,
komuniké z této schůze najdete na webu ŠSČR včetně řady příloh
Pravidla motivačních cen pro rok 2019 lze nalézt na stránkách ŠSČR
Komise mládeže ŠSČR schválila přidělení republikového kola Přeboru
škol v šachu do Zlína, turnaj se odehraje 17. – 19. 6. 2019
Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele MČR juniorek a
dorostenek a Polofinále MČR juniorů a dorostenců, uzávěrka přihlášek je
31. 3. 2019
Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele MČR juniorů v
rapid šachu pro rok 2019, uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2019
Komise mládeže ŠSČR zveřejnila trenérskou zprávu z Mistrovství Čech
do 16 let 2018 v Harrachově
MČR dětí do 8 let se odehraje 30. - 31. 3. 2019 ve Frýdku-Místku,
uzávěrka přihlášek je 13. 3. 2019
Začíná další ročník akce „Díky, trenére“, bližší informace jsou zde
STK ŠSČR zveřejnila propozice MČR mužů 2019, které se bude hrát 27.
4. – 5. 5. 2019 v Ostravě

Subscribe Past Issues Translate

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/02/Usneseni_Konference_SSCR_2019.pdf
https://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/11421-chess-will-be-a-candidate-to-join-the-olympic-games-in-paris-2024.html
https://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/11455-chess-omitted-by-the-paris-2024-organizing-committee.html
http://praguechessfestival.com/cze/
https://www.chess.cz/komunike-ze-132-schuze-vv-sscr/
https://www.chess.cz/motivacni-projekty-2019/
https://www.chess.cz/republikove-kolo-preboru-skol-se-bude-hrat-ve-zline/
https://www.chess.cz/konkurz-na-poradatele-mcr-juniorek-a-polofinale-mcr-junioru/
https://www.chess.cz/konkurz-na-poradatele-mcr-junioru-v-rapidu/
https://www.chess.cz/trenerska-zprava-z-mistrovstvi-cech-do-16-let-2018/
https://www.chess.cz/hlaste-se-na-mcr-deti-do-8-let/
https://www.chess.cz/zacina-dalsi-rocnik-akce-diky-trenere/
https://www.chess.cz/byly-zverejneny-propozice-mcr-muzu-2019/
http://eepurl.com/cM53aj
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=cd3137c420cc6de21c5bb354b&id=3523f0db0a
javascript:;


20. 3. 2019 Březnový Newsletter ŠSČR

https://mailchi.mp/3d39b41d7f32/norov-newsletter-sr-718289?e=ba23387b7b 4/5

E-shop sachovaskolagambitmasters.cz, který se zaměřuje na dárky pro
mladé šachisty a věci do cenových fondů pro mládež, nabízí spolupráci
klubům. V roce 2019 poskytne pro 20 turnajů pro mládež sponzorské
ceny/dárky v hodnotě 800 Kč na 1 turnaj výměnou za propagaci e-shopu.
Podmínkou je předpokládaná účast alespoň 80 hráčů. Kontaktní údaje:
Ing. Jan Daňhel, oradata@volny.cz

A na závěr pro Vás máme stručný kalendář blížících se šachových
událostí: 
5. – 16. 3. 2019 - 1. Prague International Chess Festival – Praha
8. – 16. 3. 2019 - MČR juniorů a dorostenců – Kouty nad Desnou
9. – 16. 3. 2019 - MČR mládeže do 16 let – Kouty nad Desnou
9. 3. 2019 - 5. ročník turnaje O pohár starosty města Nymburk
9. 3. 2019 - 72. PORG Open – Praha
17. 3. 2019 - 2. ligy – 10. kolo
17. – 30. 3. 2019 - Mistrovství Evropy jednotlivců – Skopje, Makedonie
24. 3. 2019 - 1. ligy – 10. kolo
30. – 31. 3. 2019 - MČR dětí do 8 let – Frýdek-Místek
31. 3. 2019 - 2. ligy – 11. kolo
 

Budeme rádi, když tento Newsletter pošlete svým přátelům nebo ho vyvěsíte na webové

stránky.
 

 

Ať se Vám daří na šachovnici i mimo ni,
 

Šachový svaz České republiky

Sledujte nás na Facebooku, Twitteru, YouTubu nebo na našem webu www.chess.cz. 
 

Pokud se chcete odhlásit z našeho adresáře, klikněte zde. 
 
 

Tento email je obchodní sdělení.
 Copyright © 2019 ŠSČR, všechna práva vyhrazena. 

 V případě dotazů nás prosím kontaktujte na kmk@chess.cz 
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