Doplněk ke zprávě z individuálního ME žen

Bylo pro mne milým překvapením, že VV posvětil přítomnost jednoho trenéra na ME
jednotlivkyň. Je to pro ženský šach jistě pozitivní krok vpřed. Myšlenka to i u ostatních zemí není
nová, letos jsme mohli vidět několik pomocníků, např. u nás dobře známého Andreje Kovaleva z
Běloruska či nedávného vítěze superopenu v Moskvě Kaido Kulaotse pro Estonky. Pokud nepočítáme
ty turecké.
Na tuto pozici jsem byl osloven já. Myslím si, že pro děvčata byla moje přítomnost
přínosem. Přípravám na partie jsme věnovali několik hodin denně. Z toho trochu více s Karolínou,
která přeci jen odehrála silnější turnaj a na silnější soupeřky je příprava náročnější i časově. Vedení by
si udělalo podrobnější obrázek o účelnosti svého kroku, kdyby se informovalo konkrétně u účastnic
samotných, jak byly s mojí přítomností spokojeny či nikoliv. Tak by mohlo snáze rozhodovat, zda-li by
se měl trenér posílat na příští ME jednotlivkyň či nikoliv. Můj názor pro jsem již vyjádřil.
Turnaj měl bohužel jednu výsledkovou kaňku a tou bylo poslední kolo. Jako v jediném
z jedenácti totiž naše reprezentanky prohrály všechny čtyři partie. Musíme však připustit, že po
takovém průběhu není tento výsledek nemožný. Dokonce je i docela pravděpodobný. Karin s Terezou
nehrály v pohodě, navíc již několik partií předtím prohrály. To otřáslo s jejich sebedůvěrou, která
mohla ovlivnit jejich výkon. Karolína s Joannou měli prakticky po celý turnaj velmi silné soupeřky.
Tam si opět musíme připustit, že prohra je přeci jen více pravděpodobnější než ostatní výsledky.
Velká škoda je výborně rozehrané partie Joanny, která v rozhodující moment vypustila výhru, která
by ji posouvala o hodně míst dopředu. Po zvratu v partii stále ještě mohla remizovat a spokojit se
s málem. Místo toho šla do nemístného rizika „buď a nebo“. Celkový zvrat špatného výsledku byl
tímto dokonán.
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