Lumír Mrázek na republice!
V listopadu loňského roku se konalo polofinále republiky šachistů do 18 – ti a 20 – ti
let. Prvních šest hráčů, mezi nimi také orlovský reprezentant Lumír Mrázek, si vybojovalo
postup na juniorský přebor republiky, který se konal ve dnech 12. - 20. 2. 2009 v Děčíně.
Mistrovství se zúčastnilo 12 hráčů, nechyběli několikanásobní mistři republiky
Vojtěch Rojíček, Jan Krejčí, Jaroslav Bureš a Kristýna Havlíková, či pravidelní vicemistři
Cyril Ponížil a Václav Svoboda. Obsazení bylo velmi kvalitní a tak není divu, že Lumír,
jakožto nejmladší a nejméně zkušený účastník turnaje, byl nasazený až dvanáctý. Hrálo se
systémem každý s každým, tedy 11 kol.
První den se Lumír černými utkal s Lukášem Vlasákem, kladenským talentem, se
kterým sehrál poměrně poklidnou partii, která spravedlivě skončila smírem. Naproti tomu
druhé kolo proti Lukáši Klementovi bylo plné zvratů, kdy se hodnocení pozice měnilo takřka
každým tahem, nakonec však byl úspěšnější náš zástupce a zapsal si první celý bod. Ve třetí
partii bohužel musel sklopit krále před ostříleným Vojtěchem Rojíčkem, ale vynahradil si to
hned ve dvou následujících kolech, ve kterých čistě porazil karvinského Vojtěcha Zwardoňe a
zkušeného Václava Svobodu. V šesté partii proti Kristýně Havlíkové získával Lumír pomalu
převahu, kterou později proměnil ve výhodu pěšce, ale stačilo to „jenom“ na remízu. Štěstí se
k němu opět přiklonilo v dalším utkání, kdy zajímavě, ale jak se později v analýze ukázalo
nekorektně, obětoval materiál, ale po několika ne zcela přesných tazích soupeře se mu povedl
krásný závěr a po této výhře dokonce dělil vedení! Avšak čekali ho ještě 4 nároční soupeři,
hlavně tedy favorizovaný Jan Krejčí a dosud neporažený Cyril Ponížil. Oběma nakonec
podlehl, ale poslední dvě partie (s Jaroslavem Burešem a Martinem Cuhrou) skončily
nerozhodně a celkové Lumírovo skóre – 6 bodů – jej vyneslo na neuvěřitelné třetí místo
v kategorii do 18 – ti let a zároveň čtvrtou příčku do 20 – ti let! Celkové pořadí: 1. Jan Krejčí,
2.Cyril Ponížil, 3.Vojtěch Rojíček, 4.Lumír Mrázek, 5. Jaroslav Bureš, 6. Vojtěch
Zwardoň…
Zanedlouho čeká Lumíra ještě jeden důležitý turnaj: Mistrovství České republiky do
16 – ti let, kam se probojoval suverénním vítězstvím na přeboru Moravy a Slezska. Turnaj se
koná 7. – 13. 3. 2009 v Koutech nad Desnou a Sk Slávia Orlová tam tentokrát bude mít více
zástupců a my můžeme jenom doufat, že budou stejně úspěšní jako Lumír!

