Soutěže družstev
2. divize zákl.část : QCC C - Royal ČB A
4.11.2017 2 kolo soutěž 2017 -2018
Druhé kolo 2 divize sehrálo naše družstvo v budově gymnázia Jírovcova proti QCC C.Na šesti
šachovnicích hráli mladíci doplnění dvěma matadory – Nedl a Havlíček.
V tomto utkání jsme nebyli favoriti,ale chtěli jsme odčinit prohru o jeden bod z prvého kola.
Soupeř nasadil na všechny šachovnice nejlepší hráče dle soupisky/mimo Hesse/.Na první
šachovnici Arnošt Dvořák s černými podlehl Nejdlovi 2069.0/1.Měl sice o dva pěšce více ,ale
soupeř využil volné sloupce a Arnošt hrál také bez rošády.Pavel Šauer na páté i s černými přehrál
nebezpečného Kaňku 1772.1/1.Po přehlédnutí při aktivní hře soupeře na krále přišel Martin Piskoř
na osmé šachovnici o figuru a dostal od Adama Pavlíčka 1622 mat.1/2.Pan Janků měl proti sobě
na čtvrté šachovnici skoro o 200 ELA bodů lépe hodnoceného mladého soupeře.Jeho síla i v 84
letech však neodpovídá jeho současnému raitingu.Přehrál svého soupeře Placera S.1835 aktivní
hrou a zasouženě vyhrál.2/2.Já jsem v zahájení s černými proti panu Havlíčkovi ELO 1904 měl
celkem vyrovnanou hru.Ve střední hře jsem obětoval pěšce za aktivní hru.Po výměně věží jsem měl
dobrat pěšce a po dobrání koně soupeřovým střelcem bych dobral koně.Měl bych volnasa.Ale to je
jen kdyby.Neumím si stále vybavit proč jsem přehodil pořadí tahů ,i když jsem si ji předem
spočítal.Je pravda ,že se soupeř pořádně zapotil a výhra ho stála hodně sil i času.Opět prohráváme o
bod.2/3.Durchan Milan na sedmé šachovnici měl proti sobě pí. Novákovou Blanku 1674.Hrála
aktivně a měla opticky lepší hru.Nakonec se rozešli s remizou.Ještě se hrálo na druhé a šesté
šachovnici.Pavel Kříha na druhé s bílými tvrdě makal proti mladičkému Ládíkovi Nagi 1877 –
účastíku mistrovství rebubliky.V koncovce si Pavel postavil dámu a proti čtyřem pěšcům – kteří
včak byli hodně vzdálení od pole proměny - vyhrál.Opět srovnáváme na 3,5/3,5.Velká bitva, která
trvala skoro 5 hodin mezi naším Filipem Smažíkem a Štěchem Pavlem 1774 skončila vítěstvím
soupeře.Filip oddolával i když hrál jen s věží proti dámě.Soupeř těsně před vypršením limitu 3
minut našel cestu k vítěznému tahu.Velká pochvala za pojovnost paří Filipovi.
Tímto posledním bojem končí celý zápas.
Opět jsme prohráli o bod!!
Ve třetím kole nás čeká také těžký soupeř Strakonice C – zkusíme překvapit ???
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