Michael Kureš vítězem
turnaje v Ratíškovicích
Loni dvaaosmdesát , letos rovná stovka mladých adeptů královské hry zavítala v sobotu 14. května do
ratíškovické základní školy, aby zde proběhl závěrečný turnaj seriálu KP mládeže v rapidšachu. Jak
vidíte na obrázku, tělocvična místní školy skýtá dostatečný prostor k tak

velké akci, kde všichni hrají jeden společný turnaj, aby pak byli vyhodnoceni netradičně ve třech
věkových kategoriích - do 10, 12V a 16 let. A ještě jednou zvláštností se tento největší mládežnický
turnaj na Hodonínsku může pyšnit: silní hráči (to u naší mládeže znamená ELO 1250 a vyšší) obdrží
na startu jeden fiktivní bod, který je jim po třetím kole odebrán. Opatření slouží k tomu, aby se na
počátku soutěže nepotkávali příliš výkonnostně rozdílní hráči.
Pořadatelé měli vše připraveno, začalo se na minutu přesně a vše běželo hladce až do čtvrtého kola.
Po jeho odehrání selhal losovací program Swissmanager. Odmítl páté kolo spárovat a na monitoru
počítače se překvapenému rozhodčímu objevila hláška, že kolo nelze nasadit a že se mají dvojice
nalosovat ručně. Pokud tomu nevěříte, můžete si sami z výsledkového servisu na stránkách chessresults turnajový soubor stáhnout a přesvědčit se sami – páté kolo prostě nenalosujete.
Swissmanager se nedal obelstít žádnými fígly a stále trval na ručním rozlosování, což se nakonec i
stalo. Způsobilo to však pětadvacetiminutovou prodlevu. Šesté kolo pak bylo nalosováno bez
problémů, u závěrečného kola však Swissmanager opět stávkoval. Zde se ho však již podařilo obelstít:
stačilo přidat fiktivní dva hráče a hurá, kolo bylo nalosováno. Bylo pak již záležitostí několika vteřin
fiktivní hráče odebrat, jejich soupeře spárovat proti sobě a ostatní dvojice ponechat v platnosti. Co
bylo příčinou selhání losovacího programu, bude ještě předmětem podrobného zkoumání. My můžeme
zkonstatovat, že konec dobrý = všechno dobré, časově turnaj skončil podle stanoveného rozpisu a
kromě popisovaného problému se již žádné obtíže nevyskytly.
V článku o loňském turnaji se nám podařilo předpovědět zavedení digitálních hodin do krajských
soutěží družstev, když jsme – vidouce na turnaji velké množství digitálek a naprosto mizivé procento
hodin analogových tuto možnost letmo zmínili a ejhle – krajská STK se tématu chytila a navržené je
již skutkem. Zkusme si tedy znovu zahrát na předpovídání budoucnosti a zavěštit velkou šachovou
kariéru dvěma zúčastněným mimořádným talentům – Michaelu Kurešovi a Václavu Šetinovi.

Teprve desetiletý Michael Kureš z Lokomotivy Brno totiž tento turnaj, v němž startovali i hráči až o
šest let starší, naprosto s přehledem vyhrál. Zvítězit tak v mladém věku ve stočlenném turnaji je
opravdu obdivuhodné.

Další talent mají v Kuřimi – Vašek Šetina se narodil v roce 2009, chodí ještě do školky, a přesto
v turnaji získal s pěti body celkové patnácté místo, čímž své nasazení vylepšil o celých pětatřicet čísel.

A následuje galerie vítězů – připomínáme, že se turnaj vyhodnocoval v kategorii do 10, 13 a 16 let,
zvlášť chlapci a zvlášť dívky. Celkem tedy máme šest vítězů: Šimon Londin (H16), Vojtěch Lukáš
Londin (H12), Michael Kureš (H10), Valentýna Kachyňová (D10), Olga Dvořáková (D12) Gabriela
Zemánková (D16).

Druhá místa: Jakub Strnad (H16), Matěj Tajovský (H12), Šimon Tajovský (H10), Zuzana Jackovičová
(D10), Anna Vavřínková (D12), Lenka Kratochvílová (D16)

Bronzoví: Vladimír Pavlík (H16), Jan Hvozdovic (H12), Václav Šetina (H10), Laura Coufalová (D10),
Alice Habinová (D12)

Vedle pořadatelů v čele s panem Mackem, kterým klapalo vše jako na drátkách, věnujeme poděkování
panu Vémolovi, který obětavě a nezištně vypomohl se zapisováním výsledků a řízení turnaje.

