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Před festivalem, během něho i po něm se staráme o zpravodajství z
festivalu v tisku. Zpravodajství posíláme do regionálních novin Orlický
týdeník (tam si to popletli a dali nám zpravodajství o tom, že festival bude
až během něho....), Rychnovský deník, Dnes, Právo, Český rozhlas a
Rychnovský zpravodaj. Redaktor ČR přijde na reportáž v úterý. Níže se
můžete přečíst dosavadní tiskové zprávy.

Rychnov na deset
vykyne o dvě stě lidí

dní

Do Rychnova nad Kněžnou míří na tradiční Rychnovský šachový festival
seniorů přibližně 160 účastníků a spousta jejich doprovodů. Festival bude
zahájen v Pelclově divadle v sobotu 20. 8. v 15:30 a proběhne bude ukončen vyhlášením výsledků až v neděli o týden
později 28. 8.
Účastníci budou hrát prvních 6 dnů denně od 16 hodin a zachováte-li naprostý klid, můžete festival v divadle i bezplatně
navštívit. Závěr festivalu od pátku do neděle se hraje vždy od 9 hodin dopoledne. Divácky atraktivní je vždy i bleskový
turnaj, který je na programu hned 21. Srpna v neděli od 9 hodin, který se hraje tempem 2x7 minut + 3 sekundy na tah.
Novinkou festivalu je soutěž 4-členných družstev seniorů v bleskové hře v sobotu 27. Srpna od 14 hodin, do kterého se
mohou klubové týmy ještě přihlásit.
Není bez zajímavosti, že účastníci budou letos bojovat i o podporu šachového svazu na letošním Mistrovství Evropy
seniorů, přičemž hlavními favority jsou v kategorii nad 50 let Marian Sabol z Vysokého Mýta a nad 65 let mezinárodní
mistr Josef Přibyl z Prahy. Nejstaršími účastníky festivalu budou více než devadesátiletí Jaroslav Sládek z Jičína a
Antonín Mutina z Ostravy. Nad turnajem převzal záštitu náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Karel Janeček,
podpořil ho Královéhradecký kraj, Město Rychnov, Česká spořitelna, Drogerie Kaška a Nástroje a. s. Dobruška.
Z domácích hráčů patří mezi favority Josef Novotný (nad 60 let).. .
Pro účastníky je nachystána řada doprovodných akcí. Více na stále aktualizovaných www.panda-rk.cz.

Janeček přihlížel porážce France
V sobotu v 16 hodin byl v rychnovském Pelclově divadle zahájen 18. ročník Rychnovského šachového festivalu, který je
i letos oficiálním Mistrovstvím ČR hráčů v kategoriích nad 50, nad 60, nad 70 a nad 80 let. V soutěži startuje 148 hráčů
z ČR, Slovenska, Ukrajiny a Polska. Nejvzdálenějším účastníkem je Jura Vorobyov ze Sevastopolu, města zmítaného
Rusko – Ukrajinskou válkou. Právě tento vysoce invalidní hráč, který sotva chodí o berlích a cestoval do Rychnova vlakem
3 dny, zvítězil v turnaji OPEN senior v neděli dopoledne.
OPEN SENIOR se hrál na 9 kol zkráceným tempem 2x7 minut + 4 sekundy, startovalo 45 účastníků:
1. Vorobyov (Ukrajina – Sevastopol) 7, 2. Uhman (Hustopeče) 7, 3. Juříček (Vsetín) 6,5, 4. Mohapl (Litovel) 6,5, 5. Joukl
(Rokytnice nad Jizerou) 6,5, 6. Přibyl Jar. (Sokolov), 7. Blümelová (St. Město u UH), 8. Siebenbürger (Žďár n. S.) 6, 9.
Vrána (St Město u UH) 5,5, 10. Daniel (Panda Rychnov) 5,5.
V hlavním turnaji, kdy v úvodním kole porazil v nejpočetnější kategorii nad 80 let první nasazený šachový reprezentant
ČR Josef Přibyl (Neratovice) jmenovce hejtmana Královéhradeckého kraje Lubora France (Kolín), přihlížel partii i
náměstek hejtmana Karel Janeček, který převzal záštitu nad turnajem. Druhým přihlížejícím (vlevo) je Pavel Just
z Pardubic. Po úvodním kole vede 28 hráčů s 1 bodem, v kategorii startuje 79 hráčů.
Ve druhém nejpočetnějším turnaji, hráčů nad 70 let, startuje 45 účastníků, z toho 10 nad 80 let a nejstaršímu účastníkovi
Antonínu Mutinovi je dokonce 92 let a v prvním kole držel krok až do koncovky s exmistrem ČR seniorů a prvním
nasazeným hráčem Rudolfem Mesiarikem (Havířov, do loňska Panda Rychnov). Po prvním kole má celý bod 14 hráčů.
O postup na ME seniorů v Mariánských Lázních, které se uskuteční letos na podzim, bojuje v kategorii nad 50 let 24
hráčů, nejvýše nasazeným je FM Marian Sabol (ELO 2337) z Vysokého Mýta. Úvodní kolo této kategorie přineslo dvě
překvapení: nejlepší seniorky ČR, Milena Volfová (Union Plzeň) a Eva Kořínková (Světlá nad Sázavou) remizovaly se
svými ratingově mnohem silnějšími soupeři.
Festival probíhá denně do čtvrtka od 16 hodin v Pelclově divadle, od pátku do neděle se hraje od 9 hodin. Festival bude
ukončen vyhlášením výsledků až v neděli o týden později 28. 8.
Více na stále aktualizovaných www.panda-rk.cz. Jiří Daniel, ředitel turnaje

