Caissa Třebíč C – Gambit Jihlava C 2:6 aneb neúspěšný začátek soutěže
Napsal uživatel Pavel Novák
Sobota, 27 Říjen 2018 10:48 -

A je to tu. Nová sezóna začíná a s ní i další zápasy, další body ve hře a také další touha po
každém vítězství. V úvodním kole Krajské soutěže náš tým hostil Gambit Jihlavu C, která
ovšem přijela se slušnou sestavou + se nám přišli odvděčit za minulou prohru 3:5.

V 9:00 tedy nic nebránilo tomu, aby zápas mohl začít. Jako první bylo dohráno na 8.
Šachovnici. Náš mladý Štěpán Škarvada se svými černými figurami vzdoroval, ale později přišla
nepřesnost a pak už to soupeř dotáhl, takže prohráváme 0:1.

Po další chvilce nám skončili hned další dvě partie a to sice partie Aloise Pokorného, který se
soupeřem Doškem remizoval, hned na to skončil i Libor Janák a ten taktéž neuspěl, takže skóre
je již v poměru 0.5:2.5.

No, a když v dámském gambitu prohrál i Kamil Svoboda proti nepříjemnému Liborovi Fouskovi
a skóre bylo již 0.5:3.5, tak jsem potřeboval uklidnit a nabrat sílu. Dal jsem si asi tři sklenice
Coly. Jenže když jsem přišel do klubovny, tak už skóre bylo 0.5:4.5, protože ani Radek
Kulovaný nedokázal zvítězit, tímto nám šance na nějaký bodový zisk úplně zmizela.

Cennou výhru vykouzlil Vladimír Benda. V prostřední hře to nasvědčovalo k remíze, jenže pan
Benda odmítá remízu se slovy, že něco vidí. A stalo se. Sníženo na 1.5:4.5. Předposlední
končím partii já s panem Horákem. Sicilka se protáhla na dvě a půl hodiny. Tahal jsem
zpočátku za kratší konec, ale později jsem hru vyrovnal. Ovšem pak přišla chyba a ztráta pěšce
+ ztráta kvality a vzdávám – 1.5:5.5.

Konečný výsledek 2:6 nám pojistil Ivan Kovács, který dohrával jako poslední s Jiřím Polanským.
Ivan ukázal srdnatý výkon a uhrál krásnou remízu. Nutno dodat, že nás soupeř vcelku jasně
přehrál a vrátil nám minulou porážku 3:5. Naše céčko v dalším kole zajíždí do Jihlavy, kde se
utkáme s déčkem Jihlavy, kterému taky budeme vracet minulou prohru 3:5.

Fanděte nám dál !!!!
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