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Ve 2. kole Krajské soutěže východ přicestovali do Třebíče šachisté z     Bystřice nad
Pernštejnem, jejichž sestava je vyšperkována na prvních     třech šachovnicích třemi elitními
ždárskými šachisty, ale přesto utrpěli     těžkou prohru. Referát z utkání připravil kapitán
družstva Jaroslav     Tellinger, foto zhotovil Miroslav Michálek.

      

Dnes se odehrálo druhé kolo Krajské soutěže Vysočina – východ. Naším soupeřem byl ŠK
DDM Bystřice nad Pernštejnem. K dnešnímu utkání všichni hráči přistoupili zodpovědně. Na
každé šachovnici se odehrával boj o každé pole.

  

Na první šachovnici hrál p. František Svoboda měl za soupeře p. Krondráf Karel ml. Tato
partie byla zpočátku vyrovnaná, ve střední hře náš hráč udělal chybu a nakonec se vzdal.

  

Druhá šachovnice p. Stanislav Myšička měl za soupeře p. Večeřa Pavel. Velice rychlá partie,
hrála se francouzská, náš hráč udělal chybu a partii vzdal.

  

  

Pavel Večeřa přemýšlí nad partií se Stanislavem Myšičkou

  

Třetí šachovnice p. Vladimír Bazala měl za soupeře p. Hájek Radovan. Tato partie byla
nejdelší, téměř sto-tahová. Náš hráč ve střední hře získal poziční převahu s dvoumi pěšci navíc.
V koncovce již pak měl o pět pěšců více a s touto velkou převahou partii vyhrál.
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  Zisk cenného bodu Vladimíra Bazaly nad Radovanem Hájkem  Čtvrtá šachovnice p. Jiří Obršlík měl za soupeře p. Klanica Pavel. Velice krásná partie, nášhráč hrál velmi pozorně, ve střední hře získal převahu dvou pěšců a soupeř partii vzdal.  

  Partie Jiří Obršlík – Pavel Klanica  Pátá šachovnice p. Vladimír Benda měl za soupeře p. Karas Pavel. Zpočátku velice vyrovnanápartie, soupeř se dobře bránil i útočil. Náš hráč dokázal soupeře kombinačně přehrát a soupeřse vzdal.  Šestá šachovnice p. Jaroslav Tellinger měl za soupeře p. Peňáz Martin. Moje partie zesicilské hry přešla do francouzské, což byl pro mě problém, protože francouzskou nehraji.Snažil jsem se hrát útočně, ale pozičně jsem stál hůře. Nakonec soupeř hrál nepřesně a připřechodu do koncovky přišel o jezdce a partii vzdal.  

  Kapitán „déčka“ Jaroslav Tellinger proti Martinu Peňázovi  Sedmá šachovnice p. Lukáš Bachan měl za soupeře p. Jan Pelán. Náš hráč hrál velice dobře,dění na šachovnici měl plně pod kontrolou. Ve střední hře měl dva volné pěšce navíc. Pozičněstál mnohem lépe než soupeř. Kdyby partie přešla do koncovky, tak by dva volní pěšci vestředu šli až do dámy. K tomu ovšem nedošlo, soupeř se vzdal.  Osmá šachovnice p. Zbyněk Ševčík měl za soupeře p. Neuman Libor. Oba hráči od začátkuhráli velice vyrovnaně, ve střední hře docházelo k výměnám. Jelikož soupeř udělal dlouhourošádu, tak se snažil útočit na královském křídle. Náš hráč za pomocí figur získal sloupec d. Obětováním střelce s následným šachováním věže na d1s pomocí dámy donutil krále k ústupu až do matu.  Všem hráčům bych chtěl poděkovat za utkání.

 2 / 2


