Soutěže družstev
2. divize zákl.část : Royal ČB A - VŠTE C 3 : 5
14.10.2017 1 kolo soutěž 2017 -2018
První kolo 2 divize sehrálo naše družstvo s ambicí výhry.
Skoro na všech šachovnicích jsme měli silnější hráče dle ELA.Na první šachovnici si došel pro
vítěství Arnošt Dvořák.Sehrál partii proti Hejdovi Martinovi přesně a s přehledem vyhrál. Měli
jsme první bod.Na třetí šachovnici hrál Pavel Kříha proti Hosnedlovi.Pavel neměl svůj den a i s
bílými prohrál.Jedna jedna.Na osmé šachovnici statečně vzdorovala Růženka Hochová
p.Lorencovi,který měl o více než 800 ELO bodů více.Prohráváme 1-2.Na sedmé šachovnici trochu
se štěstím vyhrála Dáša Plojharová.Její soupeřka udělala chybu a přišla o figuru.Vyrovnáváme na
2:2.Na čtvrté šachovnici /Beníšek/jsem hrál proti Asatranu Manvelovi ELO 1572.Zahájení jsem
neuvěřitelně sprznil.Snad na svou obhajobu mohu napsat,že těsně před utkáním mi poslal SMS
Smažík – omlouval se že je v nemocnici.Okamžitě jsem volal 1 náhradníkovi Jardovi
Ondrejkovi.Ten však teprve vstával a protože bylo již 10.00 hod. Řekl,že dorazí asi až ve 12.00
hod.Volal jsem druhému náhradníkovi Růžence Hochové.Ta okamžitě sedla do auta a přijela.Čekal
jsem ještě na Pavla Kříhu.Nikde nikdo.Volám Pavlovi.Žádám o posunutí začátku.Hejda trvá na
zahájení.Asi po čtvrt hodině dorazil i Kříha.Tyto nepříjemnosti mě vedli ke strátě koncentrace na
hru při zahájení - ztrátě figuri a boji o remízu.Ve střední hře jsem vybojoval pěcha a náhle jsem měl
ve středu tři spojené pěšce – z toho dva volńasy.V okamžiku kdy jsem v podvědomí doufal ve výhru
a udělal rychlý tah - přišla další hrubka.Přišel jsem o dva středové pěchy a můj soupeř se střelcem
více dotáhl hru k vítěství.Prohráváme 2:3.Janků s bílými na páté šachovnici proti Štastnému ELO
1505 tvrdým útokem na krále zvítězil.Vyrovnáváme 3:3.
Ještě se hrálo na druhé a šesté šachovnici.Jiřík Radek na šesté v ostré koncovce,kdy hrozila
vidlička na obě dámy a maty na obou stranách nezvolil dobrý tah a mladičký soupeř Bauer Jan ELO
1434 Radka zmatoval.
Prohráváme 3:4.V poslední partii na sebe narazili dva hráči Royalu.Koutný Jirka a Lomský
Radek, který hostuje ve VŠTE.Jirka Koutný s elem o 200 bodů lepším si nepohlídal čas a nestačil v
limitu 90 minut udělat potřebných 40 tahů.Vlastě porážku zajistil náš kmenový hráč.!!
Prohráli jsme 3 : 5 !!!!
Jaké je poučení ?
I přez výraznou ELO převahu na šesti šachovnicích jsme získali pouze tři body.
Nespoléhat na osmičku nominovaných hráčů a pojistit se min.dvěma náhradníky.I když jsem do
nominace napsal dva náhradníky a rozeslal skoro čtyři týdny předkonáním zápasu ,přesto došlo k
tomuto stavu.
Náhradníci musí být v den konání zápasu připraveni a v případě potřeby hrát.
Upozornit na skutečnost,že pro komunikaci / nominaci /se využívá na prvním místě email.Jen těm,
kteří nemají možnost posílám SMS nebo osobně vyřizuji – Šulčík,Marášek,Ondrejka.
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