Zimní olympiáda dětí a mládeže 2018

V neděli 28. ledna byla na Zimním stadionu v Pardubicích slavnostně zahájena Zimní
olympiáda dětí a mládeže 2018. Olympiáda byla zahájena nástupem výprav na plochu,
olympijským ohněm a olympijským slibem. Vlajkonošem Kraje Vysočina byl bývalý
úspěšný hokejový reprezentant Bedřich Ščerban. Na olympiádě soutěžilo 1275 sportovců
v jedenácti sportech v 30 disciplínách. Mohli jsme sledovat akrobatické lyžování, alpské
disciplíny, běžecké disciplíny, biatlon, lyžařský orientační běh, krasobruslení, lední hokej,
rychlobruslení, snowboarding, šachy a taneční sport. A obdobně jako na „velké“
olympiádě i zde se všichni účastníci snažili přinést co největší počet bodů pro svůj kraj do
bodování krajů.
Šachisté soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích a z výsledků byly vygenerovány
výsledky v soutěži družstev. Každý kraj nominoval do každé kategorie jednoho hráče.
V turnaji nejmladších žáků startovali hráči ročníku 2007 a mladší. Kraj Vysočina
reprezentoval Šimon Lang z ŠK Světlá nad Sázavou. V turnaji mladších žáků soutěžili
hráči ročníku 2005 a mladší. Nás reprezentoval Rudolf Jun z TJ Chotěboř. V turnaji
starších chlapců bojovali kluci z ročníku 2002 a mladší. Vysočinu zde zastupoval Petr Brož
z ŠK Světlá nad Sázavou. Čtvrtou kategorií byl turnaj dívek, ve kterém nás
reprezentovala Viola Ruby Pejřimovská z TJ Chotěboř. Trenérem a vedoucím výpravy byl
Zdeněk Fiala. Náš tým ještě doplnil FM Jiří Tůma, který pomáhal hráčům s přípravami na
partie.

Šachový turnaj probíhal v Evropském školícím centru v Litomyšli. Bydleli jsme asi 1 km
od hracího sálu v Domově mládeže Střední školy zahradnické a technické, kde jsme měli
zajištěno i stravování. Na partie a na stravu jsme se přesouvali pěšky. Šachový program
jsme měli nabitý, takže jsme návštěvu jiného sportu nestíhali. Hráli jsme švýcarským

systémem na 7 kol. Každý hráč měl 45 minut na partii plus 30 sekund na tah. Všechny
partie byly přenášeny on-line, takže dění sledovali nejen diváci v Litomyšli, ale i šachoví
příznivci doma u svých monitorů.

Šimon Lang startoval v turnaji nejmladších chlapců, kde byl 12. nasazený. Šimon dosáhl
krásného úspěchu na podzimním Mistrovství Moravy a Slezska mládeže, kde získal
bronzovou medaili v kategorii chlapců do 12 let, ač byl mladší ročník. Šimon se potýkal
se silnějšími soupeři a v některých partiích i s taktickými chybami. Šimon získal 2 body a
obsadil 13. místo.
Ruda Jun byl třetí nasazený v turnaji mladších chlapců, ale ambice měl nejvyšší. Ruda
prohrál zbytečně ve 3. kole se svým tradičním soupeřem Kubou Vojtou, ale na boj o zlato
nerezignoval. V předposledním kole Ruda pěkně porazil prvního nasazeného Petra Gnojka
a dělil první místo. V posledním kole mu los přidělil za soupeře Jakuba Kůsu. Když by se
Rudovi podařilo v partii vyhrát, tak by získal zlato bez ohledu na výsledky konkurentů.
Soupeři se však podařilo pozici zjednodušit a zremizovat. Petr Gnojek v posledním vyhrál
a získal zlato. Vyhrál i Kuba Vojta a na pomocné hodnocení přeskočil Rudu. Ruda Jun
získal v konečném pořadí třetí místo, což je velice pěkný výsledek.

Petr Brož byl nasazený jako čtrnáctý v nejsilnější kategorii chlapců. Petr zde bojoval se
silnou konkurencí, neboť jeho soupeři měli o 100 a více vyšší ELO. Petr bojoval statečně
a přehrál řadu svých soupeřů. Bohužel některé partie nedovedl do úspěšného konce díky
své rychlé hře. Petr získal 2 body a obsadil 12. místo.
Viola Ruby Pejřimovská byla sedmá nasazená v turnaji dívek. Přestože Violka hrála se
soupeřkami o několik let staršími, dokázala v průběhu celého turnaje bojovat na přelomu
poloviny tabulky. Pro své soupeřky byla Violka nebezpečná zejména v momentech, kdy
se jí podařilo rozehrát útočná postavení, která nejvíce vyhovují jejímu hernímu stylu.
Tímto přístupem získala tři výhry a s celkově 3,5 body obsadila pěkné 7. místo.
V soutěži družstev se sčítaly speciální body za umístění v soutěžích jednotlivců. V soutěži
družstev jsme obsadili pěkné 8. místo. Za námi skončil Královehradecký kraj,
Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj.
Ve čtvrtek večer byla Zimní olympiáda dětí a mládeže 2018 slavnostně zakončena na
Zimním stadionu v České Třebové. V absolutním pořadí získal Kraj Vysočina 201 bodů a
obsadil nádherné 3. místo. My jsme rádi, že se naši šachisté v silné konkurenci neztratili
a přidali cenných 15 bodů. Vystoupení našich šachových talentů hodnotíme jako úspěšné.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům naší výpravy za šachové výkony i dobrou
reprezentaci Kraje Vysočina. Poděkování patří i pořadatelům za zajištění pěkné sportovní
akce. Všichni účastníci si odváží hezké vzpomínky a motivaci do další práce. Děkujeme
také Kraji Vysočina za zajištění dobrých podmínek pro účast na olympiádě a za trvalou
podporu šachů a KCTM.

Ing. Zdeněk Fiala, vedoucí výpravy šachy
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