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V 8. kole jsme hostili vedoucí Polabiny C složené ze zkušených matadorů i mladých nadějí a
překvapení se nekonalo. Hosté mající na každé desce značnou ratingovou převahu celou dobu
vývoj zápasu kontrolovali a ani jednu partii neprohráli, což je základ úspěchu. Ligovou premiéru
u nás jako host absolvoval Pavel Brož a premiéra se mu podařila, v zahájení soupeře přehrál a
přinutil jej z pozice síly k přijetí remízy. Možná to byla trochu škoda, pozice nabízela možnost
soupeře pořádně potrápit, ale napoprvé snahu hlavně neprohrát chápu.

      

Dlouho netrvala a stejně skončila i partie Leszka Ciešlaka, který černými spolehlivě vyrovnal a
rovněž soupeři nedal důvody pro pokračování v boji. Pak se ale začalo zápasové počasí kazit.
Vítek Veselý i Rosťa Štork ztratili ve střední hře materiál a Luboše Svíženského soupeř přehrál
ve střední hře v těžko spočítatelných zápletkách. Bylo tak rozhodnuto a po kontrole se hrálo již
jen o konečnou podobu výsledku.

  

Partie Tomáše Lampíře i moje skončily po vyčerpání všech možností remízami v pozicích v
pozicích dáma plus pěšec proti dámě a jezdec plus 3 pěšci proti věži a jednomu pěšci. Nejtěžší
úlohu na první šachovnici měl Pepík Růžička, kterého musím zase pochválit. Matěje Hrabuši s
ratingem 2350 se nelekl a způsobil mu hodně starostí, jednu chvíli jsme již neviděli, jak by měl
Pepíkovy hrozby odrazit. Nakonec se mu to s vypětím sil podařilo a partie skončila remízou
opakováním tahů. Tato prohra příliš nemrzí, stále máme slušnou šanci na záchranu, rozhodnou
zápasy s již sestupujícím Náchodem a v sestupových vodách namočenou Poličkou.

  

Rosťova partie zde .
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http://www.chesstalker.com/cs/G0Bf8G1uGJjf
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  Ligová premiéra Pavla Brože v dresu Dalešic
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