Úspěch šachistů SK Slavia Orlová
v Euroregionální 1. a 2.lize mládeže.
V sobotu a v neděli 5 a 6.9.2009 proběhly v Jastrzebiju Zdroj 1 a 2 mezinárodní Euroligy
mládeže. Zakladatelem této soutěže byly družební oddíly SK Slavia Orlová a UKS Pionier
Jastrzebie Zdroj v roce 2002. Dnes je to postupová soutěž o 8 družstev z Polska, Slovenska a
České republiky. Nejvyšší je 1.liga, na kterou navazuje 2.liga, také o 8 družstev a na ní
navazují svazové 3.ligy v česku ,slovensku a polsku.
Letos připadlo pořádání na šachový oddíl UKS Pionier Jastrzebie Zdroj, který připravil turnaj
v základní škole č.6 za skvělých podmínek.Celý turnaj byl výborně organizován a první
šachovnice byla přímo přenášena přes webové stránky SK Slavia Orlová do celého světa.
Ligy hrají čtyřčlenná družstva ve složení 2starší žáci, jeden mladší žák a jedno děvče.
Systémem každý s každým a počítají se všechny uhrané body – olympijský způsob.
V 1.lize zvítězilo suverénním způsobem družstvo MKS Rybnik, které mělo v sestavě dva
mistry Polska a z celkově možných 28 bodů uhrálo 24. O další místa se vedly urputné boje
a druhé místo obsadilo družstvo SK Slavia Orlová,o půl bodu před třetím TJ Slovan
Havířov.Na dalších místech skončily družstva Slovenska a Polska. Všechny družstva obdržely
poháry za umístění, nejlepší družstva navíc získaly medaile a věcné ceny. Poslední Žilina
spadla do 2.ligy. Nejlepší hřáč SK Slavie Orlové byl Lumír Mrázek , který uhrál 6bodu ze
sedmi možných a Hanka Kubošová s 5 body . Dále v družstvu hráli Petr Luczyk a Jiří Novák.
V neděli pokračovala 2.liga a družstvo „B“ hrálo ve složení Petr Nytra, Vít Kostka, Jan
Wojcik a Jana Kubošová. Přesto, že naše družstvo bylo jedno z nejmladších, neleklo se
velkých hráčů a pustilo se do nich ze všech sil. Výsledkem bylo skvělé 3.místo za vítěznou
Žilinou a druhým Třincem. Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.
Družstvo SK Slavia Orlová „A“ . 1.EU Liga

Zprava: Lumír Mrázek, Jiří Novák, Hanka Kubošová a Petr Luczyk

Družstvo SK Slavia Orlová „B“ –2.EU liga

Zprava: Petr Nytra, Jan Wojcik, Vít Kostka, Jana Kubošová a trenér Jiří Novák.
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