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PŘIPRAVOVANÉ AKCE A TURNAJE V ROCE 2009
Tahákem připravovaného 16. ročníku šachového festivalu Ostravský koník 2009 bude účast špičkových šachistů ČR, Polska a Běloruska, pozvaných do uzavřeného velmistrovského superturnaje.
Festival potrvá 12 dnů - od středy 29.4. do neděle 10.5.2009 a zúčastní se jej cca 500 šachistů.
Hlavní program šachového festivalu zahrnuje velmistrovský superturnaj a dva otevřené
mezinárodní turnaje, které proběhnou v Domě kultury města Ostravy. Vybrané partie budou
online přenášeny na Internetu a zároveň i živě komentovány v přísálí Domu kultury. V daném
termínu proběhnou i 4 doplňkové turnaje (v rapid šachu, v bleskovém šachu, v holanďanech
a turnaj dětí a mládeže v rapid šachu) a řada propagačních akcí, např. simultánka a hra naslepo
na Masarykově náměstí v centru Ostravy.
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sobota 2. května 2009 v 15:30
Slavnostní zahájení festivalu v Domě kultury města Ostravy. Přivítání čtveřice špičkových šachistů z České
republiky, Polska a Běloruska a losování jejich vzájemného turnaje, který započne v neděli. Přivítání
cca 250 šachistů, kteří se zúčastní dvou hlavních festivalových turnajů.
sobota 2. května 2009 – neděle 10. května 2009, denně od 16:00
Hlavní turnaje festivalu – FIDE open a Národní open - otevřené turnaje pro všechny hráče rozdělené dle výkonnosti. FIDE open je tradičně přeborem Moravskoslezského kraje a města Ostravy.
Turnaje se zúčastní jak zkušení velmistři, tak i nadějní mladí šachisté. Hrací tempo 120 minut na
partii s bonusem 30 vteřin za každý provedený tah umožní šachistům plně se soustředit na svůj
boj s protivníkem. Hrát se bude denně od 16h, s výjimkou posledního kola (od 9h). Jedno kolo
trvá přibližně 5 hodin. Předpokládaná účast cca 250 šachistů (ročníku 2007 se účastnilo 220 šachistů ze 14 zemí, ročníku 2008 pak 245 šachistů z 12 zemí).
neděle 3. května 2009 v 13:00
Přátelské utkání týmů měst Ostrava – Rybnik (PL) před Domem kultury města Ostravy. 20-ti členná
družstva (10 dospělých, 10 dětí) sehrají proti sobě 2 partie tempem 30 minut na partii.

simultánka

neděle 3. května 2009 – sobota 9. května 2009, denně od 16:00
Velmistrovský superturnaj. Prestižní turnaj čtyř špičkových velmistrů z ČR, Polska a Běloruska.
Turnaj hraný dvojkolově systémem každý s každým bude stejně jako v roce 2007 největším
tahákem ostravského festivalu. Partie velmistrů budou přenášeny na velkoplošné obrazovce
v hracím sálu a na Internetu a zároveň živě komentovány v přísálí Domu kultury. Velmistři
se rovněž zúčastní pozápasových analýz s ostatními šachisty, navštíví krajské líhně mladých
šachistů a sehrají simultánní partie proti místním talentům, přednesou krátkou přednášku
a pobesedují s šachisty. Hrát se bude denně od 16h, s výjimkou volného dne ve středu. Jedno
kolo trvá přibližně 5 hodin.

hra naslepo
turnaj v rapidu
FIDE Open
Národní Open
utkání Ostrava - Rybnik (PL)
velmistrovský superturnaj
bleskový turnaj
turnaj v holanďanech
turnaj dětí a mládeže v rapidu

Podrobnější informace o festivalu naleznete na webových stránkách www.ostravskykonik.cz
středa 29. dubna 2009 v 15:30
Simultánní partie na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Divácky atraktivní podívaná, kdy se
ostravský mezinárodní mistr Lukáš Klíma utká na 25 šachovnicích zároveň s libovolnými vyzyvateli.
Takovouto příležitost si obvykle nenechají ujít starší šachoví nadšenci stejně jako začínající šachisté
z řad dětí a mládeže. Akce potrvá asi 3 hodiny, mistr by měl za tuto dobu odehrát cca 40 partií.
čtvrtek 30. dubna 2009 v 15:30
Simultánní hra naslepo na Masarykově náměstí. Specialista na hru naslepo, pražský mezinárodní
mistr Ivan Hausner, se utká na 10 šachovnicích zároveň s vyzyvateli z řad amatérských šachistů.
Zábavná forma propagace šachového mistrovství jistě zaujme širokou veřejnost, mistr si se zavázanýma očima bude všechny partie přehrávat jen ve své mysli.
pátek 1. května 2009 v 10:00
Turnaj v rapid šachu. Oblíbený turnaj šachistů všech generací, kdy každý má na partii vymezený
čas 15 minut. Toto tempo na jednu stranu nutí šachisty k rychlejší hře, přesto jim však dává ještě
prostor k možnosti se několikrát nad pozicí zamyslet. Akce s přestávkami potrvá asi 7 hodin. Předpokládaná účast cca 60 šachistů.
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čtvrtek 7. května 2009 v 21:00
Bleskový turnaj. Tradiční a atraktivní soutěž pro šachisty s „rychlou rukou“, kdy na každou partii
je vymezen časový limit jen 5 minut pro každého. Časová tíseň částečně stírá rozdíly mezi výkonností jednotlivých šachistů a umožňuje tak vítězit spíše hráčům s citem pro pozici na šachovnici než
milovníkům hlubokých kombinací. Blesková hra je velmi oblíbená mezi šachisty mladších generací,
kterým vyhovuje nutnost rychlého rozhodování a divoké tempo partií. Turnaj se uskuteční po odehrání poslední partie čtvrtečního kola hlavních turnajů a potrvá asi 3 hodiny. Předpokládaná účast
cca 70 šachistů. Součástí turnaje je raut zdarma pro účastníky a hosty festivalu.
pátek 8. května 2009 v 21:00
Turnaj v holanďanech. Zábavná forma šachů, kdy proti sobě hrají 2 dvoučlenná družstva a šachové ﬁgury odebrané soupeřovi na jedné šachovnici smí spoluhráč na druhé šachovnici dosadit na
libovolné místo na své šachovnici. Turnaj se uskuteční po odehrání poslední partie pátečního kola
hlavních turnajů a potrvá asi 3 hodiny. Předpokládaná účast cca 20 šachistů.
sobota 9. května 2009 v 9:00
Turnaj dětí a mládeže v rapidu pro nejmladší a začínající šachisty. Akce potrvá asi 5 hodin.
Předpokládaná účast cca 50 dětí (předchozích ročníků se účastnilo 60, resp. 31 šachistů).
neděle 10. května 2009 v 14:30
Slavnostní zakončení festivalu, vyhlášení výsledků.
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