REGIONÁLNÍ PŘEBOR MLÁDEŽE 2015-2016
1) Svatováclavský turnaj, Chodouň 28. 9. 2015
1. místa:

Ondra Varadi (H16), Kuba Mošovský (H12), Kryštof Švarc (H10)

2. místa:

Ondra Popovský (H14)

3. místa:

Lukáš Kubín (H14), Kuba Straka (H12), Kuba Kabourek (H10)
Letošní žákovskou šachovou sezónu tradičně odstartoval turnaj
Základního kola Krajského přeboru mládeže, který se také tradičně konal
na konci záři v Chodouni. Seriál 8 turnajů, z nichž se započítává do
celkového hodnocení 5 nejlepších výsledků, se v našem regionu „Kladno“
(Slaný, Rakovník, Řevnice, Beroun, Zdice a Buštěhrad :o) hraje pod
názvem Regionální přebor mládeže (RPM).
Díky soustavné náborové práci máme letos v oddíle přes 30 oprávněných
účastníků a jsme tak v regionu bezkonkurenčně největším oddílem. A že
to není jen o kvantitě, ale i o kvalitě dokázali naši borci hned zkraje
sezóny.
RPM se vždy hraje jako 2 turnaje: turnaj starších (kategorie 14, 16 a „nesoutěžní“ 18) a mladších (12 a 10).
Pokud si dobře pamatuji, tak vyhrát oba tyto tunaje se nám podařilo v roce 2012 v Řevnicích (Lukáš Dvořák a
Ondra Varadi). Ondra nám trochu vyrostl (obzvláště noha :o)), ale v Chodouni odehrál turnaj výborně a turnaj
starších dokázal vyhrát! A když turnajem mladších suverénně proplul Kryštof (plný počet bodů!!), tak jsme se
mohli radovat z dalšího historického „double“. Mezi zlaté medailisty se po výborném finiši zařadil i Kuba
Mošovský. Do Chodouně odjížděla 21 členná výprava s vysokými cíli, jen v kategorii dívek se po zlatých letech
musíme hodně uskrovňovat. Ovšem, že třetina dětí se bude domů vracet s medailí, nečekal asi ani ten
největší optimista!

2) O slánský helm, Slaný 10. 10. 2015
1. místa:

Vítek Tvaroh (H12)

2. místa:

David Lang (H16)

3. místa:

Lukáš Hadrava (H12), Adam Cába (H10)
Druhý turnaj seriálu RPM hostilo Slaný, naše výprava čítala „jen“ 20 dětí. Tentokrát byla oslabena o většinu
nejlepších, kteří využili nabídku „spřátelených“ trenérů Ruta a Vlasáka na účast na pražském tréninkovém
soustředění mládeže před říjnovým Mistrovstvím Čech. Potěšily premiérové účasti našich nováčků, překvapil
výkon neregistrovaného Radima Nováka a 3 body Ivanky Růžičkové, ale pochvala za výkon patří především
medailistům. Vítek dokázal, že je přemýšlivý hráč a trpělivá hra mu přinesla zlato, ve stejné kategorii Lukáš
trochu divočejší hrou dosáhl na bronz a radost jsme měli i z Adama Cáby, který si v nejmladší kategorii odvezl
svoji první medaili.
V turnaji starších si nepočínali špatně Fanda Lhotský s Lukášem Kubínem, ale dobře rozehrané partie
nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Zato mazácky si počínal David (který mi sice nejprve dal
vzpomenout na hlášku pana Alfonse ze seriálu Haló, haló – „Oh, moje pumpička!“), ale možná i díky fatálnímu
blundru dostal do závěrečných kol hratelnější soupeře a mohl se radovat ze stříbra.
Emocí tedy bylo jako vždy dost a dost, pro mě byl nejkrásnější okamžik, když se David z cesty na vyhlášení
vrátil, aby medaili mohl přebírat v oddílovém triku…
Seriál RPM má za sebou teprve čtvrtinu, nic není vyhráno ani ztraceno, ale mě těší zájem dětí o účast i ochota
z řad rodičů pomoci s nelehkým úkolem děti na turnaj dopravit :o).
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