Mitropa 2019 – družstvo žen

Ve dnech 27. května – 4. června se konal ve slovinské Radenci každoroční mezinárodní
turnaj družstev Mitropa Cup. Letošní ročník jsem obsadil velmi mladým týmem. Na základě svých
ještě neustálených osobních koeficientů ELO jsme sice zaostávali za soupeřkami (nasazení bylo na
posledním místě), nicméně jsme jeli na soutěž s jasným plánem: odčinit nepodařené vystoupení
z loňského roku v Itálii. Bohužel kvůli kolizi s národním šampionátem bylo nuceno odřeknout svoji
účast družstvo Německa a sekce žen se tak zúčastnilo pouze 9 týmů. To znamenalo sice jeden den
volna, ale také nemožnost bojovat o normy titulů.
Úvod se vydařil na výbornou. Švýcarky ještě nemohli nastoupit v nejsilnější sestavě. Celý
zápas probíhal pod naší kontrolou a vítězství mohlo být ještě vyšší. Promarněné šance možná budou
mrzet po zápase s Itálií, ale remíza rozhodně nebyla zlá. Jediný špatný den si vybralo družstvo
v dalším kole s Maďarkami. Tady moc šancí na bodování nebylo. „Povinné“ vítězství jsme
zaznamenali v derby se Slovenskem. Po dnu volna tak bylo jasné, že družstvo má turnaj dobře
rozehraný a bude hrát se silnějšími soupeřkami o přední pozice. Velmi bojovná remíza s pozdějšími
vítězkami z Chorvatska a jasné vítězství s tehdy dosavadními lídry Francouzkami dávala slušné šance
dokonce na medaile. Z tohoto pohledu tak prohra se Slovinskem trochu mrzí. Poslední kolo bylo
hodně nervózní, měli jsme zajištěno umístění mezi 4. a 6. místem. Po remíze tak nakonec družstvo
obsazuje místo páté ( díky horšímu skóre).
To považuji za velký úspěch. Téměř všechny zápasy byly vyrovnané, bojovné a napínavé.
To mi dají za pravdu především ti, kteří partie sledovali on-line. Skvělý výsledek proti silným a
zkušeným soupeřkám zaznamenala Nela Pýchová, výborný výsledek +2 zaznamenala i Sofie
Přibylová. Prostřední šachovnice už tak spokojené asi nebudou, ale i ony odehrály velmi solidní
turnaj, získaly cenné zkušenosti a stejně jako všechny ostatní připisují ELO body. Velmi se mi také líbil
herní projev, který je pro mne velkým příslibem do budoucna.

Veškeré podrobnosti je možno nalézt na stránkách
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