Šachisté Orlové ovládli LIGU MĚST.
Liga měst je dlouhodobý turnaj jednotlivců mládeže do 16 let, ve kterém hrají
děti z Polska, Slovenska a České republiky společně. Skládá se z pěti turnajů
hraných v jednotlivých městech (2x CZ, 2xPL a 1 SVK) podle přesných
pravidel. Každý účastník podle pořadí dostane počet bodů v jednotlivém turnaji
od 100 do 1 bodu. V každém turnaji jsou vyhodnoceni nejlepší tři hráči ve dvou
skupinách. „A“ skupinu hraje nejlepších 24 hráčů a ostatní bojují ve skupině
„B“.
Z „A“ skupiny padá posledních 12 hráčů do „B“ skupiny, nejlepší 3 z „B“
skupiny postupují do skupiny „A“. Dále doplní „A“ skupinu 5 hráču s největším
počtem bodů (pokud se tam neudrželi) a 4 divoké karty má pořadatel kola. Na
závěr celého turnaje je vyhodnoceno nejlepších 20 hráčů celkového pořadí a
první tři podle věkové kategorie (8,10,12,14 a 16 let zvlášť chlapci a dívky).
Takto nastolená turnajová pravidla akceptovalo celkem 239 hráčů a bojovalo o
nejlepší umístění ve své kategorii a v celém turnaji. Turnaj je mezi mládeží
velice oblíben, protože se můžou střetnout mladší žáci se staršími a vyzkoušet si
své nabyté znalosti.
Poslední turnaj se hrál v neděli 29.4.2012 v polském Rybniku. Skupina „A“
hraje 7 kol na 20 minut, skupina „B“ hraje 9 kol na 15 minut. Ve skupině „A“
zvítězil Petr Nytra z SK Slavia Orlová před Markem Ardamicou (tělesně
postiženým hráčem) z Žiliny a Jiřím Novákem rovněž z Orlové. Turnaj „B“
vyhrál Adam Fialka z SK Slavia Orlová před Filipem Przieczinskim z Jastrzebia
Zdroj a Alešem Pekárkem také z Orlové.
V celkovém pořadí zvítězil Patrik Melzer ze Slovanu Havířov před Petrem
Nytrou, Vítkem Kostkou a Jiřím Novákem všichni z SK Slavia Orlová.
Blahopřejeme všem vítězům a děkujeme za vzornou reprezentaci města a
oddílu.
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