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Titul majstra Slovenska putuje do Bratislavy
Bratislavskí šachisti sú majstri, vyhrali na turnaji v Ružomberku, ktorý sa začal v uplynulých dňoch.
Prvý ťah na šachovnici urobil viceprimátor mesta Ružomberok Michal Slašťan.
Celý turnaj bol veľmi vyrovnaný až do posledného kola, no na koniec vďaka lepšiemu pomocnému
skóre získal titul majstra Slovenska KŠN Bratislava, druhé miesto si odnieslo CVČ Žilina a tretie miesto
putovalo opäť do Bratislavy zásluhou mladíkov z ŠK Slovan Bratislava.
95 rokov ružomberského šachu oslávil Šachový klub Ružomberok ako sa patrí. Všetko odštartovalo
26.5. v hoteli Kultúra, kde sa za účasti rekordných 35 družstiev odohrali majstrovstvá Slovenskej
republiky družstiev starších žiakov. Oveľa náročnejšia úloha pre organizátorov na čele s Marekom
Zelnickým bola deň neskôr, 27.5., kedy sa organizovali majstrovstvá Slovenka mládeže v rapid šachu,
ktoré sa zapíšu do histórie ako najmasovejšie podujatie v histórii Slovenska. 330 hráčov z celého
Slovenska bojovalo o 14 titulov majstrov Slovenska v kategóriách chlapci a dievčatá do 6, 8, 10, 12, 14,
16, 20 rokov. Prvý ťah na šachovnici urobila zástupkyňa Nadácie KIA Motors Slovakia Lucia Hurajová.
Najmladší účastníci majstrovstiev pricestovali zo Zákamenného, kde štartovali už štvorročné detičky.
Podľa slov hlavného rozhodcu turnaja Karola Pekára, organizácia turnaja dopadla na jednotku a to aj
napriek obrovskému počtu účastníkov. V tých najsilnejších kategóriách sa z titulu majstra Slovenska
tešil z kategórie CH20 Christopher Repka ŠKM Stará Ľubovňa, v kategórii CH16 Miroslav Macko z
KŠN Bratislava, CH14 Samir Sahidi KŠN Bratislava.
Medzi najstaršími dievčatami sa z prvenstva tešila Anna Vrtiaková Z Bratislavy, v kategórií D16 Stela
Sáňková z Detvy a v kategórii D14 zlato získala Dominika Tomčíková z Rajca. Od nedele 28.5. šachový
festival pokračoval tým najprestížnejším podujatím a to majstrovstvami sveta ťažko telesne
postihnutých. Na turnaji hrá 40 šachistov z 12 krajín sveta za účasti svetovej špičky s historicky
najväčšou účasťou za celých 17 ročníkov tohto turnaja. Prvý ťah na šachovnici urobil primátor mesta
Ružomberok Igor Čombor.
Organizátorov veľmi teší záujem verejnosti o toto podujatie prostredníctvom internetu. "Denne sleduje
online partie viac ako 50 000 užívateľov a ich záujem stále narastá." Potvrdil riaditeľ turnaja Marek
Zelnický. Súbežne s majstrovstvami sveta beží aj B turnaj MONTANA FIDE OPEN Ružomberok za
účasti 30 hráčov z 5 krajín. V rámci šachového festivalu CHESSFEST čaká priaznivcov tohto športu
ešte šachová simultánka a bleskový turnaj v šachu, ktorý je otvorený pre všetkých priaznivcov tejto
kráľovskej hry.
Toto podujatie sa organizuje aj vďaka podpore mesta Ružomberok, nadácie KIA motors Slovakia,
žilinského samosprávneho kraja a ďalších partnerov.
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