Soutěže družstev JŠS
2. divize zákl.část : Royal ČB – ČZ Strakonice C

11.11.2017 3 kolo soutěž 2017 -2018
Třetí kolo 2 divize jsme sehráli v domácím prostředí.
Přípravu opět zajistila Dáša Plojharová společně se mnou.
Soupeři dorazili v 9.30 hod.Všechny hráče jsem přivítal a upozornil na připravené občerstvení.
Utkání trvalo přez 5 hodin a končilo soubojem na první šachovnici okolo 15.00 hod.
Na první šachovnici s bílými sehrál remizový zápas Arnošt Dvořák proti Šlapákoví.Dokázal se
bránit přesnou hrou aktivitě svého soupeře.V koncovce po pětihodinovém boji byl výhře dokonce
blíž.Bohužel dohrával jako poslední a již by nás od prohry nezachánila ani jeho výhra.
Na druhé Pavel Kříha s černými proti silnému 2000 ELO Souchvi.Pavel hrál velice přesně a v
koncovce měl volného pěšce. K výhře moc nechybělo,ale kvalita soupeře byla vysoká a tak,remiza
je krásný výkon.
Na třetí šachovnici jsem potvrdil slabou formu.S černými mě přehrál Veselý ELO 1822.Postupně v
zahájení a střední hře nedovolil mým figurám aktivnější postavení.Trpělivě vystavěl ofenzivní
postavení a zaslouženěně vyhrál.
Na čtvrté šachovnici s černými bojoval pan Jaroslav Janků.Soupeř byl o generaci mladší s Elem
1951. Poprvé po boji prohrál.
Na páté šachovnici celkem v rychlém tempu zremizoval svou partii pan Půža Julius proti Žáčkovi
1783.Měl obavy z hry svého střelce proti koníkovi skákalíkovi.
Dáša Plojharová nastoupila proti Švecovi ELO 1617 na šesté šachovnici..Zahájení hry tradičně
dobré a opatrné.Švec zvolil útok a obětoval figuru.Tato obět se mu vyplatila a Dáše se nepodařilo
svého krále ubránit .
Na sedmé hrál Milan Durchan proti p.Hnilovi ELO 1714.Měl zřejmě více bojovat o vítěství jak
mi sám přiznal.Bohužel jen další remiza.
Na osmé Martin Piskoř zvítězil a připsal do tabulky celý bodík.Měl velkou radost a určitě mu v
dalších zápasech výhra zvedne sebevědomí.
Již třetí prohra tentokrát o dva bodíky 3 : 5
V příštím kole jsme opět v domácím prostředí !
Hraje se 2.prosince 2017.
Potřebujeme bodovat.Proti silnému VŠTE B to bude asi šichta.
Pomůže nám Koutný ,Zachař a Šauer ?
Ve Včelné dne 11.11.2017 20.54 hod
F.Beníšek

