Mládežnícky šachový turnaj „O Pohár starostu Petržalky“
Na prvý pohľad obyčajná sobota 25.9.2010 je pre deti celého sveta významným
dňom. Je to totiž dátum Svetového dňa hrania. Tradíciu v roku 2004 začala americká
káblová televízia Nickelodeon zameraná najmä na detského diváka. Na obrazovke
TV Nickelodeon v tento deň v hlavnom vysielacom čase medzi 12,00-15,00 nájdete
odkaz:
“ Today is Nickelodeon's Worldwide Day of Play! We're outside playing and you should be
too! So, turn off your TV, shut down your computer, put down that cell phone, and go ALL
OUT! We'll be back at 3! “
„ Dnes je Svetový deň hrania! Všetci sa vonku hráme a Ty by si mal byť tiež! Tak vypni telku,
počítač, mobil a VŠETCI POĎME VON! Vysielanie pokračuje až od 15,00! “
Zmyslom tohto dňa je odtrhnúť aspoň na jeden deň deti a ich rodičov od obrazoviek
televízorov a počítačov a podnietiť ich k zdravšiemu životnému štýlu. Význam
a zmysel tohto dňa ocenila aj prvá dáma Spojených štátov Michelle Obamová, ktorá
vedie boj za proti civilizačným chorobám mládeže svojim programov „Let`s Move! –
Hýbme sa!”. V tento rok sa po prvý raz slávi aj na Slovensku, iniciátorom Dňa hrania
v SR je občianske združenie Vedecká hračka z Banskej Bystrice.
Vďaka podpore MČ Petržalka sa v tento deň v jedálni ZŠ Gessayova 2 uskutočnil
2.ročník mládežníckeho šachového turnaja „O pohár Starostu Petržalky“. Turnaj
pekným príhovorom slávnostne otvorila pani riaditeľka Mgr. Viera Šuleková.
Organizátorov potešil zvýšený záujem detí oproti minulému roku. Do turnajov sa
prezentovalo dovedna 87 detí. Okrem domácich hráčov z Bratislavy, blízkeho, či
vzdialenejšieho okolia, sme radi privítali aj zahraničné výpravy z rakúskeho
Mattersburgu, maďarského Kapuváru, či českých Lán pri Prahe.
V 7-kolovom turnaji starších žiakov do 18 rokov, ktorého sa zúčastnilo 12 detí,
nenechal nikoho pochybovať prvý nasadený hráč, len 13-ročný László Takács z ŠK
Dunajská Streda. Raketovým štartom 6/6 si zaistil celkové víťazstvo, o ktorého ho
nepripravila ani prehra v poslednom kole. O celý bod zaostal Michal Dolnák z ŠK
Krasňany, tretí bol Máté Kurcsics z Kapuvári Sakk SE. Najlepšou staršou žiačkou so
ziskom 3 bodov bola minuloročná víťazka kategórie mladších žiakov Evelína
Tomovicsová z ŠK Senec.
Oveľa dramatickejší priebeh mal 9-kolový turnaj mladších žiakov do 14 rokov, ktorým
sa otvoril 4.ročník seriálu mládežníckych šachových turnajov celoslovenskej série
GRAND PRIX mládeže 2010/11 (http://gpx.jogo.sk/info.php). Tu sa rozhodlo až
v poslednom kole, v ktorom uspel Brian Takács (8 bodov, ŠK Dvory nad Žitavou)
v súboji s celkovo piatym Martinom Očkom (6,5 b., ŠK Osuské) a naopak zlyhal
nakoniec druhý Martin Ležovič (7 b., ŠK Komplet Modranka) s celkovo štvrtým
Ľubošom Hlavinom (7 b., NŠK Nitra). Dominanciu mimobratislavských hráčov
potvrdila 3.miestom aj najlepšia mladšia žiačka Eva Mészárosová (7 b., ŠK Dvory
nad Žitavou). Ceny v kategórii do 11 rokov získali Jakub Krajčovič (6,5 b. ŠK
Doprastav Bratislava) a Martina Hlavinová (5 b., NŠK Nitra), v kategórii do 8 rokov
Samir Sahidi (6,5 b., ŠK Komplet Modranka) a Emma Kríková (3,5 b., CVČ Malacky).
Najmladším účastníkom, podobne ako minulý rok, bol 5-ročný Jakub Šošovička.
O zábavu aj poučenie pre začínajúcich šachistov sa staral Tomáš Chabada
projekciou detského šachového softvéru Fritz a Šachlík. Všetkým účastníkom bolo
zdarma poskytnuté občerstvenie a každý z hráčov si odniesol z turnaja okrem nových
zážitkov aj malý darček.
Výsledky podujatia možno nájsť na internetovej stránke www.chessresults.com/tnr37887.aspx?lan=4, alebo stránke organizátora akcie Bratislavského

šachového zväzu www.bsz.chess.sk, fotodokumentáciu možno nájsť na
www.skdps.com/menu_foto.php.
Podujatie finančne podporili Magistrát mestskej časti Petržalka a Bratislavský
šachový zväz. Putovný pohár pre víťazov oboch turnajov venoval starosta MČ
Petržalka.
Za zabezpečenie hracej miestnosti ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Viere Šulekovej.
Ďakujeme aj všetkým účastníkom za férový prístup k hre, rozhodcom
a organizátorom za kvalitne odvedenú prácu a sponzorom za finančné zabezpečenie
turnaja.
Pre nových záujemcov o šachovú hru otvára Centrum voľného času na Gessayovej
ulici šachový krúžok.
Predseda komisie mládeže BŠZ Stanislav Vlček
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Tešíme sa na ďalší ročník !

