Vyhodnocení 31. ročníku turnaje v bleskovém šachu v Městečku
Trnávce – ze 4. 4. 2015:
31. ročník tradičního turnaje v bleskovém šachu uspořádal šachový oddíl
Sokola v Městečku Trnávce tradičně jako vždy na „bílou sobotu“ – 4. 4. 2015
v sále Kulturního domu.
Účast hráčů byla opět velmi dobrá, zejména co do kvality jednotlivých
účastníků. Z celkového počtu 83 zde hrálo 31 hráčů s hodnocením Elo nad 2000,
11 s Elo nad 1900, 15 s Elo nad 1800, 12 s Elo nad 1700, 7 s Elo nad 1600 a
dalších 7 nižšího Ela.
Hlavním rozhodčím byl ing. Martin Šmajzr, představitel Pardubického
šachového svazu. Hrálo se opět švýcarským systémem na 16 kol pomocí Swiss
Manageru. Každý účastník turnaje obdržel věcnou cenu, vítěz navíc pohár
starosty Sokola Městečko Trnávka Mgr. Vlastimila Stenzela.
Nejúspěšnějším účastníkem turnaje byl se 14 body Marian Sabol z ŠK
Vysoké Mýto, který se stal již 7-násobným vítězem v historii, což se zatím
nikomu jinému nepodařilo.
Další pořadí nejúspěšnějších hráčů:
2. Pavel Hrubeš z TJ Lanškroun …………13 bodů
3. Jan Macháň z 2000 ŠK Polabiny ………13 bodů
4. František Vrána z ŠK Staré Město …….11,5 b.
5. Roman Závůrka z SK Prostějov ………. 10,5 b.
6. Roman Brázdil z e Sokola Postoupky … 10

b.

7. Vladimír Karlík ze Slávie Kroměříž …...10

b.

8. Aleš Jedlička z 2000 ŠK Polabiny …….. 10

b.

9. Martin Adamčík z SK Prostějov ………. 10

b.

10. Luboš Ptáček z ŠK Vysoké Mýto …….. 10

b.

Nejlepším hráčem ze Svitavska je David Komárek z TJ Štefanides Polička na
12. místě, ze sousední Moravské Třebové Zdeněk Sojma na 31. místě a za
domácí Michal Burian na místě 70. I tyto výsledky svědčí o vysoké výkonnosti
všech účastníků a bylo opravdu moc těžké se zde prosadit.

Pořadatelé děkují všem účastníkům za účast a za perfektní vystupování po dobu
turnaje, když komise rozhodčích byla až na jediný případ zcela bez práce.

Šachový oddíl Sokol Městečko Trnávka touto cestou zvlášť děkuje všem
sponzorům, zejména obci Městečko Trnávka, firmám i jednotlivých občanům,
za podporu našeho tradičního šachového turnaje, neboť bez jejich štědrosti by se
tak kvalitní a bohatý turnaj nepodařilo uspořádat.

Všichni se již nyní těšíme na příští – 32. Ročník, který se bude konat zase na
„bílou sobotu“, tedy před velikonoční nedělí r. 2016.

V Městečku Trnávce dne 6. 4. 2015

Za ŠO Sokol Městečko Trnávka :

JUDr. Miloš Izák,
jednatel ŠO a ředitel turnaje

