Tisková zpráva č.6 z MČR mužů a žen v šachu 2015
----------------------------------------------------------------------Šachové mistrovství ČR mužů a žen, pokračovalo ve čtvrtek u mužů sedmým a u žen pátým
kolem.
Hlavní favorit na titul GM David Navara, si poradil s GM Martinem Petrem a dvě kola před
koncem již sahá po titulu. K rychlé patnáctitahové remize došlo v partii GM Jana Bernáška s
Igorsem Rausisem, remizou skončila i partie GM Štěpána Žilky s Tomášem Krausem.
V nejdelší partii dne, GM Babuly a IM Richarda Biolka, GM Babula postupně zvyšoval
výhodu dvou lehkých figur proti věži a po pěti hodinách hry ji proměnil ve výhru. IM Richard
Biolek prokazuje ve všech partiích velkou bojovnost, jeho partie jsou velmi zajímavé,
problém časové tísně.
Po odehraných sedmi kolech je pořadí:
1. GM David Navara se 6,0 bodů
2. GM Vlastimil Babula
4,5 "
3. - 5. GM Igor Rausis, GM Jiří Štoček a GM Zbyněk Hráček vybojovali 4,0 body
Mezi těmito se s největší pravděpodobností rozhodne o medailistech, GM David Navara má
již dostatečný náskok na to, aby první místo a zlatou medaili získal.
V pátém kole MČR žen, se opět bojovalo ve všech partiích nesmlouvavě, o čemž svědčí tři
rozhodné partii a jen jediná remiza. Překvapením je remiza Terezy Olšarové s Hanou
Kubíkovou i prohra Evy Kulované s Kristýnou Novosadovou.
Na čele je nyní se čtyřmi body dvojice favoritek na titul, WIM Tereza Olšarová a WIM
Kristýna Havlíková, mezi nimiž se rozhodne o titulu mistryně.
Šanci na bronzovou medaili má více hráček.
Dnešní, předposlední kolo, které začíná od 15,00 hodin, hodně napoví. Hlášená je účast ČT1.
Na čtvrteční dopoledne připravili pořadatele v doprovodném programu pro zájemce výlet do
Lipnice n/Sázavou, na hrad a do památníku Jaroslava Haška. Všem, kteří se zúčastnili, se
výlet líbil, i když počasí nebylo ideální.
Poslední kolo MČR mužů a žen se uskuteční zítra v sobotu od 10,00 hodin a po jeho skončení
bude následovat slavnostní vyhlášení vítězů, vyhodnocení, předpokládá se mezi 14,30 až
15,30 hodinou.
V Havlíčkově Brodě 22.5.2015
Za pořadatele MČR mužů a žen
Václav Paulík

