NOVOROČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
Banská Bystrica 2015 a GPX žiakov
konaný pri príležitosti 22.výročia vzniku SR
Začiatok roka 2015 privítali priaznivci šachu v Banskej Bystrici tradičným
Novoročným turnajom. Za celkovej účasti 133 hráčov sa uskutočnil už 19. ročník
tohto známeho šachového turnaja, ktorý sa konal pri príležitosti 22. výročia vzniku
Slovenskej republiky. Podobne ako v uplynulých ročníkoch, zišla sa na turnaji dobrá
konkurencia z takmer celého Slovenska a hostia z Ukrajiny. V tradičnom
novoročnom hlavnom turnaji súťažilo spolu 87 šachistov. V súbežne hranom
mládežníckom GPX turnaji sa zúčastnilo 46 žiakov, ktorí bojovali o body do seriálu
turnajov GPX SR v kategóriách dievčat a chlapcov do 8 , 11 a 14 rokov. Turnaj sa
hral švajčiarskym systémom na 9 kôl a s tempom 2 x 15 minút na partiu.
Garanciu nad podujatím prevzala JUDr. Jana Laššáková, podpredsedníčka
NR SR, ktorá osobne privítala a pozdravila účastníkov podujatia. Hlavným
organizátorom turnaja bol šachový klub Junior pri CVČ Havranské 9, Banská
Bystrica a spoluorganizátori Mesto Banská Bystrica, MO Matice Slovenskej, CVČ
Havranské 9, Banská Bystrica a Spojená Škola Kremnička.
V hlavnom turnaji zvíťazil bez prehry Juraj Druska ŠK Prakovce , juniorsky
reprezentant SR Zopakoval tu svoj triumf z roku 2014 a svojim súperom so ziskom
8 bodov povolil len dve remízy. Druhé miesto obsadil hráč Ukrajiny Vadim Razin so
7,5 bodmi pred tretím Ondrej Vacekom z TU Slávia Zvolen, tiež so 7,5 bodmi. Medzi
ženami bola najlepšia Andrea Bochníčková z KŠ Pezinok so 6 bodmi.
V mládežníckych kategóriách do 18 rokov medzi dievčatami zvíťazila Kristína
Cabanová so 4 bodmi z ŠK Garde Detva . Kategóriu 18-ročných chlapcov vyhral
Viktor Haring so 6,5 bodmi , ktorý sa v celkovom poradí umiestnil na peknom
7.mieste. V seniorskej kategórii zvíťazil Jozef Gregor z PŠK B. Bystrica.
V žiackom turnaji GPX bojovalo o body spolu 46 žiakov , ktorí boli hodnotení
v šiestich kategóriách. V kategórii dievčat do 14 rokov zvíťazila Veronika Rudinská
z ŠK Junior CVČ B. Bystrica. V kategórii chlapcov do 14 rokov bol najlepší Adam
Valašťan zo ZŠ u Filipa B. Bystrica. V kategórii 11 ročných dievčat zvíťazila Stella
Kusá z CVČ Liptovský Mikuláš a u chlapcov do 11 rokov zvíťazil Richard Turčan
z ŠK Veža CVČ B. Bystrica, ktorý bol aj celkovým víťazom žiackeho turnaja GPX.
V kategóriách najmladších dievčat do 8 rokov zvíťazila Šimalčíková Sara zo ZŠ a MŠ
Liptovská Teplá. U chlapcov do 8 rokov vyhral Patrik Števík ŠK Junior CVČ B.
Bystrica. V mládežníckych kategóriách turnaja GPX boli okrem prvých troch ocenení
všetci účastníci turnaja a v hlavnom turnaji sa ceny rozdeľovali v jednotlivých
kategóriách až do 10. miesta.
Poďakovanie za vydarené podujatie patrí všetkým, čo svojím dielom prispeli
k jeho príprave a priebehu. Oceniť je potrebné pomoc od garanta podujatia,
činnosť dobrovoľným pomocníkov - členov miestneho ŠK Junior pri CVČ Banská
Bystrica, a tiež podporu z CVČ Havranské 9, Banská Bystrica, MO MS v Banskej
Bystrici, Mesta B Bystrica a SŠ v Kremničke, ktorého dôstojné priestory poskytli
účastníkom dobré podmienky na hodnotné výkony a celkovú pohodu na podujatí.
Vysoká športová úroveň, účasť nádejných talentov, nadšenie a spokojnosť
účastníkov turnaja zároveň zaväzujú organizátorov pokračovaním tejto tradície aj
v nasledujúcich ročníkoch.
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