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V neděli 22. srpna 2021 vyvrcholily v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad 
Desnou boje o vítězství na Mistrovství Evropské unie mládeže do 14 let. 
Domácí reprezentace získala jednu zlatou medaili, dvě stříbrné a šest 
bronzových. V kategorii chlapců do 14 let získal pro Českou republiku zlatou 
medaili Ondřej Winter. 

V kategorii U08 zvítězil Vladimir Sofronie (ROU), druhé místo obsadil 
Maksymilian Janeczek (POL) a bronz vybojoval Štěpán Kroulík (CZE). V 
kategorii D08 získala zlato Aleksandra Pehlivanova (BUL), stříbrnou medaili 
vybojovala Emma Cretescu (ROU) a bronzovou medaili si odvezla Amálie 
Martikánová (CZE).  
 

 
 



Vítězem kategorie U10 se stal Andrei Negrean (ROU), stříbrnou medaili 
získal Danail Popzafirov (BUL) a třetí místo obsadil Filip Kulich (SVK). V 
kategorii D10 zvítězila Ariana Badica (ROU), druhé místo obsadila Sofiia 
Markina (CZE) a bronzovou medaili získala Eliška Janoušková (CZE).  

V kategorii U12 vyhrál Kamil Warchol (POL), druhé místo obsadil Matěj 
Jaššo (CZE) a bronz vybojoval Roman Popov (CZE). V kategorii D12 zvítězila 
Timea Haásová (SVK), druhé místo obsadila Ena Bangerter (SUI) a třetí 
místo patří Valerii Bartečkové (CZE).  

Titul Mistra Evropské unie mládeže do 14 let získal český reprezentant 
Ondřej Winter, stříbro získal Iosif Ciocani (ROU) a třetí místo obsadil první 
nasazený Nikola Kanov (BUL). V kategorii dívek do 14 let získala titul 
Mistryně EU Lucia Kapičáková (SVK), druhé místo obsadila Ioana-Bianca 
Chicarosie (ROU) a třetí skončila Adéla Janoušková (CZE).  
 

 
 

První tři z každé kategorie získali pohár a diplom. Všichni mistři EU v 
jednotlivých kategoriích si z Koutů nad Desnou odvezli notebook! I na 
dalších pět  hráčů a hráček v každé kategorii čekaly hodnotné ceny, mimo 
jiné šachové digitální hodiny a velké dřevěné šachové figurky. Každý hráč 
si ze šampionátu odvezl také dres s logem Mistrovství EU, pamětní medaili 
Mistrovství EU a pamětní diplom. Ceny předal ředitel Mistrovství EU Zdeněk 
Fiala společně s turnajovým ředitelem ECU Petrem Piskem. 

Mistrovství EU mládeže 2021 uspořádal Šachový klub Světlá nad Sázavou 
ve spolupráci s Šachovým svazem ČR. Chlapci a děvčata hráli v každé 
věkové kategorii společný turnaj a následně byli vyhodnoceni zvlášť chlapci 



a zvlášť dívky. Turnaje se zúčastnilo 81 hráčů a hráček z 10 šachových 
federací. Všechny partie byly přenášeny on-line. 
 

  
 

Potěšením pro mládež bylo každodenní vyhlašování nejlepších partií kola. 
Ocenění za nejlepší partie postupně získali Luca Madel (GER), Lucia 
Kapičáková (SVK), Petru Varabiescu (ROU), Lukáš Strapec (SVK), Filip 
Kulich (SVK), Tadeáš Hladký (CZE), Vladimir Sofronie (ROU), Lukáš Zelba 
(CZE), Veronika Vančáková (CZE), Nikola Kanov (BUL), David Kluska (SVK), 
Tomáš Tichý (CZE), Lucie Lacková (CZE), Iosif Ciocani (ROU), Maksymilian 
Janeczek (POL), Beáta Březíková (CZE), Tobiáš Komárek (CZE), Marek 
Janouš (CZE), Ena Bangerter (SUI), Matěj Jaššo (CZE), Ariana Badica 
(ROU), Ondřej Winter (CZE), Roman Popov (CZE), Aleksandra Pehlivanova 
(BUL), Danail Popzafirov (BUL), Jan Váňa (CZE), Daniel Kulich (SVK), Emma 
Cretescu (ROU), Eliška Janoušková (CZE), Teodor-Stefan Anghelescu 
(ROU), Tamir Artan (SUI), Bozhidar Mihaylov (BUL), Nikol Bartečková 
(CZE), Kamil Warchol (POL) a Šimon Lang (CZE). 

Organizátoři ocenili nejlepší partie Mistrovství EU. V kategorii chlapců byl 
oceněn Andrei Negrean (ROU) za partii proti A. Tsolovovi v 7. kole kategorie 
U10. V kategorii dívek byla odměněna Sofiia Markina (CZE) za partii proti 
Matěji Mydlářovi v 8. kole stejné kategorie.  

Pro účastníky turnajů a jejich doprovody pořadatelé připravili šachový i 
nešachový doprovodný program (simultánky s IM Petrem Piskem, bleskový 
turnaj, výlety). V první simultánce hrálo 16 hráčů, přičemž IM Pisk měl 60 



minut na partii a soupěři měli 30 minut na partii. Vyhrál IM Pisk poměrem 
15,5:0,5, když jedinou remízu zaznamenal Jan Váňa (CZE). V odvetné 
simultánce hrálo 11 hráčů, kteří měli stejně jako Petr Pisk 30 minut na 
partii. IM Petr Pisk vyhrál v poměru 8,5: 2,5, když vyhrál Marian Jurky 
(SVK) a remizovali David Kluska (SVK), Jan Bára a Vít Vilímek (oba CZE). 

Turnaje v bleskovém šachu se zúčastnilo 19 hráčů ze 3 zemí. V turnaji 
startovali hráči Mistrovství EU, jejich trenéři a rodiče. Vítězem se stala WIM 
Věra Medunová (CZE, 8,5 bodu z 9 kol) před Mariánem Jurkym (SVK, 6,5 
bodu) a Tomášem Tichým (CZE, 6 bodů). Nejlepší tři hráči kategorie 
dospělých a nejlepší tři hráči kategorie mládeže získali pěkné dárky. 
 

 
 

Účastníci turnaje měli v hotelu k dispozici řadu možností k aktivnímu 
odpočinku – bazén, wellness, saunu, bowling, stolní tenis, kulečník, atd. 
Na webu mistrovství najdete bohatou fotogalerii z průběhu mistrovství i 
všechny partie. Letošní účast hráčů na Mistrovství EU ovlivnila situace s 
Covid-19. Některým federacím situace nedovolila přihlásit se, anebo je 
donutila svoji účast zrušit. Přesto jsme uvítali zástupce 10 evropských 
federací.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za jejich výkony a hru fair 
play, všem rodičům a trenérům za spolupráci, rozhodčím za řízení turnajů 
a všem spolupracovníkům za jejich práci. Velké díky patří i hotelu za 
výborné služby a vstřícnost. Účastníci mimo jiné kvitovali možnost, že 
mohou pokoje předávat až po slavnostním zakončení. Chtěl bych také 
poděkovat kolegům ze Slovenského šachového svazu za jejich pomoc při 



zajištění akce. Věříme, že si všichni účastníci mistrovství užili a budeme se 
těšit na příští ročník Mistrovství EU mládeže, který se uskuteční v srpnu 
2022. 
 
 
 
Ing. Zdeněk Fiala 

Šachová škola Světlá nad Sázavou 
 
 

 

Web:  

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

Výsledky:  

http://chess-
results.com/tnr573696.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30 

Fotogalerie:  

https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2021/ 

Fotogalerie hráčů: 
https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2021_Players/ 

Fotogalerie ze zakončení: 
https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2021_Final_ceremony/ 

 

 

 


