Turnaj v Holandském šachu

V sobotu 8.12.2012 se uskutečnil poslední turnaj šachového projektu „Šachové rodiny na
Hranici“, který získaly šachové oddíly SK Slavia Orlová společně s polským partnerem UKS
„Pionier“ Jastrzebie Zdroj a v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko –
Slask Cieszynski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007 – 2013 a je spolufinancován .
Celý projekt byl zaměřen na výuku a hraní tak zv. Holandských šachů, které hrají dva
spoluhráči proti dvěma hráčům podle speciálních pravidel. Odebrané figury na jedné
šachovnici se předávají spoluhráči a ten je znovu vkládá do hry. Vznikají tak různé varianty
postavení, které v praktickém šachu nejsou možné. V projektu byly uspořádány dva semináře
na výuku pravidel a seznámení s teorií hry a tři turnaje. Navíc se projektu zúčastňovali rodinní
příslušníci, kteří pak společně nastupovali do jednotlivých turnajů. Závěrečný turnaj proběhl
v DK Petřvald pod patronací starostky města Jarmily Skálové. Město zapůjčilo zdarma
prostory a finančně podpořilo nákup pohárů a medailí, a proto se turnaje zúčastnili i smíšené
dvojice. Celkem se zúčastnilo 24 dvojic z Čech, Polska a Slovenska. Hrálo se 9 kol
švýcarským systémem a každá dvojice hrála dva zápasy. Jednou s bílými a jednou s černými
kameny, tedy celkem 18 utkání. V turnaji se vyhodnocovaly rodinné dvojice a i nerodinné,
protože tato hra získala na velké oblibě i u ostatních šachistů. Nejmladší dvojicí byly dívenky
Eliška Drastichová 5let a Eliška Kubešová 9 let. Celkovými vítězi turnaje i v rodinách se stali
otec a syn Jiří Novákovi, před bratrskou dvojicí Petr a Jan Nytrovi a třetí místo obsadili otec
Rostislav s dcerou Janou Kubošovi. Ve smíšených dvojicích vyhrála a celkově na druhém
místě se umístila dvojice Vít Kostka s Adamem Fialkou, před smíšeným česko-polským
párem Kopta - Hasinski. Na třetím místě se překvapivě umístila dvojice mladších žáků
Ženíšek – Pilc. Celý turnaj proběhl ve skvělé atmosféře a zástupkyně Regionálního sdružení
územní spolupráce Těšínského Slezska ing. Š. Sikorová a ing. G. Grygová , které se
zúčastnily zahájení turnaje, byly překvapené skvělou hrou malých dětí a jejich zápalem i
nadšením pro tuto hru. Věříme, že v budoucnu získáme opět nějaký grant, který pozvedne
šachovou úroveň i myšlení našich hráčů.

Vítězové turnaje zleva: A.Fialka, V. Kostka. J.Novák mladší a J.Novák.

