Tisková zpráva č.1 z MČR v šachu mužů a žen 2015
Šachové MČR mužů pro rok 2015, bylo v havlíčkobrodském hotelu Slunce slavnostně zahájeno
v pátek ve 13,00 hodin, za přítomnosti všech deseti oprávněných účastníků uzavřeného mistrovství
dle kritérií vydaných a schválených propozic STK ŠSČR.
Zahájení se zúčastnili významné osobnosti, starosta města Havlíčkův Brod Mgr. Jan Tecl, ředitel
Měšťanského pivovaru Rebel a.s. , Havlíčkův Brod Ing. Václav Janda jenž převzal záštitu nad MČR
mužů, Ing. Josef Stehno, jednatel společnosti COOP HB za generálního partnera COOP Centrum
družstvo – skupina COOP a COOP Havlíčkův Brod, místopředsedkyně TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Mgr. Martina Kadlecová a předsedkyně KŠS Vysočina Mgr. Eva Kořínková, ředitelka hotelu Slunce
paní Ladislava Nováková.
V úvodu pan Václav Paulík – ředitel MČR, přivítal všechny přítomné, poděkoval za finanční a věcnou
podporu všem partnerům, bez níž by nebylo možné mistrovství uspořádat v takovém rozsahu a
kvalitě zabezpečení, vytvoření podmínek pro všechny účastníky. Poté vystoupili všichni přítomní
hosté, kteří popřáli zdárný průběh, příjemný pobyt v Havlíčkově Brodě a úspěch všem hráčům.
Mezinárodní rozhodčí Jiří Siebenburger, seznámil hráče s nutnými zásadami dodržování pravidel
FIDE, zejména zákazu vstupu do hrací místnosti s mobilním telefonem, nebo jinými podobnými
prostředky, upřesnění čekací doby. Smírčí komise pro případné řešení sporů, protestů zvolena ve
složení: Jiří Siebenburger, Václav Paulík , GM David Navara.
Následovalo losování, při kterém si hráči za přítomnosti všech zúčastněných vylosovali startovní čísla,
obdrželi propagační materiály Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod, tričko od hlavního partnera
mistrovství pivovaru Rebel.
Ředitel turnaje v závěru poděkoval všem přítomným za účast, podporu a informoval o navýšení
cenových fondů pro MČR mužů o třicet tisíc Kč.
První kolo bylo zahájeno dle programu v patnáct hodin, online přenos jste mohli sledovat
prostřednictvím webových stránek MČR , zabezpečovaných panem Petrem Bohuslavem z SK
Novoborsky – sk.
Z pěti hranných partií skončily čtyři remizou, ta poslední mezi Tomášem Krausem a Zbyňkem
Hráčkem, skončila po 5,35 hodinách hry, úspěšnou obranou nejmladšího účastníka mistrovství a
přeborníka ČR juniorů Tomáše Krause. Jedinou výhru zaznamenal hlavní favorit MČR GM David
Navara s Richardem Biolkem Jr. , ve velmi zajímavé partii.
Druhé kolo MČR mužů je na pořadu v sobotu 16.5. od 15,00 hodin, od 16,00 hodin bude zahájen
otevřený mezinárodní FIDE OPEN, který je současně i KP Kraje Vysočina mužů, žen, juniorů, mládeže
do 14 a 16 let. Prvních šest šachovnic bude možné sledovat v online přenosu.
V neděli zahájí prvním kolem MČR žen, kde se v uzavřeném sedmikolovém turnaji , střetne na
šachovnicích osm žen. Jednotlivá kola budou zahájena každý den stejně jako u mužů od 15,00 hodin.
Poslední kolo MČR mužů a žen, se uskuteční v sobotu 23.5.2015 od 10,00 hodin.
Pro účastníky MČR mužů, žen i FIDE OPEN je připraven doprovodný program, který bude realizován
podle zájmu, např, návštěva muzea v Havl.Brodě, exkurze do pivovaru Rebel, návštěva hradu Lipnice
n/Sáz. a památníku Jar.Haška, Bleskový turnaj,….
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