
17. MISTROVSTVÍ EU MLÁDEŽE 2019 
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Mistrovství Evropské unie mládeže 2019 je v plném proudu. Soutěž je kvalitně 
obsazená. Ve čtyřech kategoriích startuje celkem 96 hráčů. Po šesti kolech vede 
v kategorii U08 Ochedzan Filip (POL, 6 bodů z 6 kol), v U10 jsou ve vedení 

Haasová Timea (SVK) a Grabs Peter (GER) s 4,5 body, v U12 mají 5 bodů  Finěk 
Václav and Lang Šimon (oba CZE), v U14 je na 1. příčce Nadzamová Viktoria 

(SVK) s 5,5 body. 

 

 
 

K vidění jsou hezké a bojovné partie, a proto pořadatelé každý den vyhodnocují 
cenu pro nejlepší partii v každé kategorii. Za prvních šest kol byli oceněni tito 

hráči: Ochedzan Filip (POL), Andries Alexia (ROU), Kapičáková Lucia (SVK), 
Vokoun Tomáš (CZE), Poláčková Eva (SVK), Litcanu Daria-Tiana (ROU), Zelbová 

Lada (CZE), Obada Ema (ROU), Kroulík Václav (CZE), Valpas Jami (FIN), Magold 
Filip (ROU), Nadzamová Viktoria (SVK), Bako Isabella (GER), Roubal Matyáš 



(CZE), Griksaite Egle (LTU), Turski Bartolomiej (POL), Laaksonen Iivo (FIN), 
Haasová Timea (SVK), Lang Šimon (CZE), Matasaru Stephanie (ROU), Griksaite 

Laura (LTU), Grabs Peter (GER), Salonen Aku (FIN) a Šubjaková Kristina (SVK). 

V běhu je i doprovodný program. V pondělí proběhla simultánka s mezinárodním 
mistrem Petrem Piskem. Simultánku hrálo 15 účastníků našeho mistrovství. 

Hráči měli 40 minut na partii, IM Pisk měl též 40 minut na partii. Po velkém boji 
zvítězil IM Pisk v poměru 10,5:4,5. IM Piska porazili Jan Váňa, Matyáš Roubal 

(oba CZE) a Griksaite Ieva (LTU). Remízu vybojovali Griksaite Laura, Bertuzis 
Kipras (oba LTU) a Rempe Jonas (GER).  

 

 
 

Ve středu 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. Turnaj vyhrál Oltean Cristian-
Daniel (ROU, 7 bodů z 9 kol) před Vainikka Toni (FIN, 6,5 bodů) a Balaban-Voia 

Alexandru (ROU, 6,5 bodu). Nejlepší hráči získali pěkné šachové ceny. Výsledky 
naleznete na http://chess-

results.com/tnr464756.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30 

V úterý 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.  
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Všechny partie jsou přenášeny on-line, takže své svěřence mohou sledovat 
trenéři i rodiče v místě konání či doma u internetu. Přítomní diváci mohou také 

sledovat on-line přenos partií v hotelovém sále.  

Veškeré informace o mistrovství, včetně online přenosu a fotogalerie najdete na 
https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropske-unie/ 

 

 

 
Zdeněk Fiala, ředitel turnaje 

Šachový klub Světlá nad Sázavou 

 

 

 

 

Web: https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropske-unie/ 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr462801.aspx?lan=5 

Fotogalerie: https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2019/# 
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