Skvělý úspěch mladých šachistů Orlové.
19 členů SK Slavia Orlová v sobotu 31. 3. 2012 vyrazilo pod vedením Jiřího Nováka a Tadeáše Makovičky do
Dolního Benešova na závěrečný 5. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu. V konkurenci 99 hráčů
jsme byla druhá největší výprava a reprezentovali jsme na jedničku !Turnaj se hrál v samostatných kategoriích
dětí do 10 , 12 , 14 a 18 let chlapci společně s dívkami, ale vyhodnocení byli zvlášť. Hrálo se podle pravidel
FIDE pro rapid šach , 7 kol na 2 x 20 minut. Krajský přebor se skládá z 5 samostatných turnajů a podle umístění
dostávají body od 20 do 1. Započítávají se 4 nejlepší výsledky a nejlepší tři postupují v dané kategorii na MČR.
V kategorii do 10 let náš nejlepší hráč Dominik Očko skončil celkově na 4 místě. Celkem v této kategorii hrálo
nejvíce hráčů 55. V dívkách se umístila naše Anežka Drastichová na 2 místě a postoupila na MČR.
Kategorii do 12 let ovládla Orlová, když celkovým vítězem se stal náš Marek Lojek a třetí skončil David Pilch
oba postupují na MČR. Na čtvrtém místě se umístil náš Tomáš Horváth a budeme žádat pro něj divokou kartu na
MČR. Přejme mu aby ji dostal. Rovněž kategorii do 14 let byla záležitosti Orlové , když celkovým vítězem se
stal Vítězslav Kostka a třetí rovněž postoupil na MČR Roman Walica. V kategorii do 18 let jsme měli jenom dva
zástupce a to ještě 15 leté, kteří se ovšem neztratili a Jirka Novák skončil celkově na 5 místě a Michael Bausano
na 10. Celkově se letošní ročník vydařil a je vidět, že šachový oddíl byl oprávněně zařazen do prioritních sportů
města a vzorně reprezentuje. Věříme, že výsledky šachového oddílu jasně dokazují, že peníze města investované
do prioritního sportu šachy byly investované správně na rozdíl od jiných sportů.

Postupující na MČR zleva: Kostka V., Pilch D., Drastichová A., Walica R. a Lojek M.
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