Šachový festival ve Frýdku-Místku
Ve dnech 5.-9.4.2012 se uskutečnil ve Frýdku-Místku jeden z největších šachových festivalů ve
střední Evropě 33.ročník Turnajů šachových nadějí, pořádaného každoročně v období velikonočních
svátků Beskydskou šachovou školou Frýdek-Místek. Na startu se tentokrát sešlo 294 hráčů a hráček
z 13 zemí celého světa mimo jiné z Anglie, Švýcarska,Chorvatska, Ruska, Běloruska a také šachisté
z USA, Alžírska, Malajsie a Indie. Mládežnické turnaje se hrály ve třech kategoriích do 9, 12 a 15
let.V nejmladší kategorii do 9 let startovalo 63 chlapců a dívek a zvítězil v ní český šachista Jakub
Voříšek z Bohemians Praha se 7,5 body. Druhé místo a stříbrnou medaili získal další český šachista
teprve osmiletý Jan Šebesta z Orlové 6,5b. – jedno z největších překvapení celého turnaje. Třetí místo
získal Ara Martirosyran s 6,5 body hrající za Duras Brno. Velký úspěch orlovských šachistů v této
kategorii dovršil další český šachista Dominik Očko, který se ziskem 6 bodů obsadil velice pěkné
4.místo.Teprve na 5.místě skončil první zahraniční šachista Ivan Liplianski z Běloruska (5,5 bodů).V
kategorii do 12 let startovalo 70 šachistů a šachistek a zde zvítězil Lev Paskovskij z Minsku
(Bělorusko) se 7 body, druhý byl Jan Vykouk z Mostu (ČR) 6,5 bodů, třetí místo obsadil Richard
Vočko z Bardějova (SR) 6.b. a čtvrtý Theodor Slade z Anglie rovněž 6.bodů (ale horší pomocné
ohodnocení). Kategorie do 15 let, které zúčastnilo 55 šachistů a šachistek, byla jednou
z nejvyrovnanějších a muselo rozhodnou pomocné hodnocení. V této kategorii zvítězil český šachista
Marek Matyáš se 6 body z Beskydské šachové školy Frýdek-Místek .
Historického úspěchu dosáhli mladí šachisté SK Slavia Orlová, kteří vyhráli klubovou soutěž družstev
za účastí 24 týmů ze 7 zemí. V sestavě Šebesta,Očko,Lojek,Horvath pod vedením trenéra Ing.Tadeáše
Makovičky orlovské šachové naděje celou soutěž vyhráli a zcela jednoznačně se postarali o největší
překvapení letošního mezinárodního šachového festivalu. Celkové pořadí.1.SK Slavia Orlová (ČR)
22,5 b (lepší pomocné hodnocení)2.Beskydská šachová škola Frýdek-Místek (ČR) 22,5 b. 3.místo
Minsk (BLR) - 22b. 4.místo Birmingam (Anglie) 21,5 b. 5.místo Windsor (Anglie) 20,5 b.
Blahopřejeme orlovským šachistům k vynikajícím výsledkům a vzorné reprezentaci České republiky.

