Tisková zpráva č.2 z MČR mužů, žen v šachu 2015
Šachové mistrovství ČR mužů, pokračovalo v sobotu druhým kolem, ve kterém z pěti partií skončily
čtyři partie remizou. Jedinou výhru zaznamenal GM Jiří Štoček, který porazil nejmladšího účastníka,
juniorského mistra ČR Tomáše Krause. Zajímavou partii sehráli GM Navara s GM Igorsem Rausisem,
která nakonec skončila remizou na návrh GM Davida Navary.
Po dvou odehraných kolech se do čela se ziskem 1.5 bodu probojovali GM David Navara a GM Jiří
Štoček. V neděli od 15,00 hodin je na pořadu třetí kolo.

Výsledky 2.kola
ELO
Jméno
Výsledek
Jméno
ELO
2461 IM Biolek Richard ½ - ½
GM Bernášek Jan
2513
2516 GM Petr Martin
½-½
GM Žilka Štěpán
2514
2617 GM Hráček Zbyněk ½ - ½
GM Babula Vlastimil 2542
2559 GM Štoček Jiří
1-0
FM Kraus Tomáš
2402
2751 GM Navara David ½ - ½
GM Rausis Igors
2590

Dnes v neděli zahájí prvním kolem MČR žen v uzavřeném turnaji osmi nejlepších hráček ČR, podle
propozic turnaje. Hlavními favoritkami jsou nejvýše nasazená WIM Tereza Olšarová a WIM Kristýna
Havlíková, želízko v ohni a šance na medailové umístění má reprezentantka Kraje Vysočina GM Eva
Kulovaná ze ŠK Caissa Třebíč.
Losování se uskuteční od 13,00 hodin a první kolo zahájí v 15,00 hodin. Další kola jsou na pořadu
denně od 15,00 hodin. Hraje se ve velkém sěle hotelu Slunce, kde mají hráčky po celou dobu
mistrovství zázemí .
Mezinárodní FIDE OPEN Vysočina , byl za účasti 53 hráčů zahájen v sobotu prvním kolem. Turnaj je
současně krajským přeborem KŠS Vysočina jednotlivců mužů, žen, juniorů, juniorek a mládeže do 14
a 16 let. K favoritům turnaje patří především zahraniční účastníci IM Sebastian Plischki z GER a IM
Andrejs Strebkov z LAT. Bez šance nejsou ani šachisté z Vysočiny. Více o šancích již napoví nedělní
dvoukolo. Turnaj pokračuje dalšími koly denně od 16,00 hodin, závěrečné, deváté kolo v sobotu
od 09,00 hod. a po skončení slavnostní vyhodnocení, vyhlášení vítězů a krajských přeborníků.
Podrobné výsledky, informace, online přenos partií na webových stránkách : www.mcr15.kssv.
V Havlíčkově Brodě 17.5.2015
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