Mistrovství České republiky v šachu 2015
Stříbrný medailista z letošního evropského šampionátu šachistů David Navara bude největší
hvězdou Mistrovství České republiky mužů a žen, které v pátek začíná v Havlíčkově Brodě.
Čtrnáctý hráč světového žebříčku je velkým favoritem na prvenství, titul mistra ČR získal v
posledních třech letech a celkově zvítězil již šestkrát! "Když je David Navara ve formě, tak
nemá doma konkurenci. A on v poslední době ve formě je. Je velkým favoritem a snad jedině
jeho zaváhání může otevřít dveře k titulu někomu jinému. Tam už bych si tolik netroufal
tipovat komu," vidí v Navarovi jasného favorita i předseda Šachového svazu ČR Viktor
Novotný. „Reprezentační kapitán bude jistě bedlivě sledovat výkony Igorse Rausise, který se
vyhoupl na 4. místo domácího žebříčku a říká si tak o nominaci do reprezentačního družstva
na podzimní Mistrovství Evropy.“
Kromě Davida Navary se v turnaji mužů objeví dalších sedm hráčů z TOP10 českého žebříčku.
Z absolutní špičky chybí pouze Viktor Láznička. Účast má zajištěnou i Richard Biolek ml. díky
stříbru z loňského otevřeného přeboru, divokou kartu dostal mistr ČR mezi juniory Tomáš
Kraus. Průměrný rating činí 2546,5, což je nejvyšší průměr v historii!
Mezi ženami nebude mistrovský titul obhajovat Olga Sikorová. Hlavní favoritkou turnaje žen
je česká žebříčková jednička Tereza Olšarová následovaná kolegyněmi z reprezentace
Kristýnou Havlíkovou, Kristýnou Novosadovou a Evou Kulovanou.
Mistrovství ČR proběhne formou uzavřených turnajů, kde se bude hrát systémem každý s
každým. Turnaje mužů se zúčastní 10 hráčů, turnaje žen 8 hráček. MČR mužů se odehraje v
termínu 15. - 23. května 2015, MČR žen začne o dva dny později. Místem konání je hotel
Slunce v Havlíčkově Brodě. "Střídáme otevřený a uzavřený formát turnaje, letos to vychází
na uzavřený turnaj každého s každým, který je historicky nejsilněji obsazen. Tak vysoké
průměrné Elo jsme v boji o domácí titul ještě nikdy neměli," těší se Viktor Novotný na
vysokou úroveň partií.
Kromě titulu mistra České republiky si nejlepší český šachista odnese prémii ve výši 35 000
korun, vítězka ženského turnaje získá 16 000 korun.
Startovní listina MČR v šachu mužů 2015
David Navara (FIDE: 2751, český žebříček: 1.)
Zbyněk Hráček (2617, 3.)
Igors Rausis (2590, 4.)
Jiří Štoček (559, 5.)
Vlastimil Babula (2542, 6.)
Martin Petr (2516, 11.)
Štěpán Žilka (2514, 12.)
Jan Bernášek (2513, 13.)
Richard Biolek ml. (2461, 24.)
Tomáš Kraus (2402, 45.)
Startovní listina MČR v šachu žen 2015
Tereza Olšarová (FIDE: 2303, český žebříček: 1.)
Kristýna Havlíková (2301, 2.)
Kristýna Novosadová (2256, 3.)
Eva Kulovaná (2234, 6.)
Olga Jaščenko (2209, 9.)

Hana Kubíková (2114, 19.)
Alena Kubíková (2101, 20.)
Martina Fusková (1912, 54.)

