ŠACHOVÝ TURNAJ
Otvorené M Kraja Banská Bystrica 2012
zaradený do seriálu GPX Slovenska
Dňa 17.4.2012 sa uskutočnil 1. ročník šachového turnaja GPX – otvorené M Kraja v Banskej
Bystrici. Podobne ako na iných turnajoch pre mládežnícke turnaje, zišla sa na turnaji dobrá
konkurencia z kraja BB a aj hráči celého Slovenska. Celkove v hlavnom turnaji hralo 81 žiakov ZŠ a
OG, v kategóriách dievčat a chlapcov do 14, 11 a 8 rokov zaratúvaný do GPX SR žiakov. Hlavným
organizátorom tohto turnaja a bolo CVČ Havranské, Šachový klub Junior Banská Bystrica pôsobiaci
pri MO Matice slovenskej, Mesto Banská Bystrica. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl a s
tempom 15 minút na hráča a partiu. Do seriálu GPX sa započítavajú body pre 78 hráčov z ktorých
budú tí najlepší hrať vo finále GPX Slovenka.
Celkovým víťazom turnaja sa stal žiak ZŠ Okružná v B. Bystrici člen CVČ Havranské a hráč
SK TH Junior B. Bystrica Viktor Haring, ktorý svojim súperom povolil iba jednu remízu. Najlepšou
žiačkou bola Ema Poliaková z ZŠ Dubnica a z kraja BB bola najlepšia Veronika Rudinská žiačka SZŠ
Dráčik v B. Bystrici, členka CVČ Havranské a hráčka ŠK TH Junior B Bystrica , víťazka kategórie D11.
V kategóriách najmladších do 8 rokov zvíťazila v medzi žiačkami Liana Kuzmová zo ZŠ
Radvanská a medzi žiakmi do 8 rokov vyhral Gyerpal Adrián zo ZŠ J.C.Hronského Krupina.
V kategórii žiakov do 11 rokov bol prvý Filip Haring zo ZŠ Okružná
Organizáciu celého turnaja mal na starosti riaditeľ CVČ Mgr. Richard Vrbovský, ktorý spolu
s hlavným rozhodcom Z Gregorom odovzdali aj ceny všetkým účastníkom podujatia. Víťazi dostali
poháre , diplomy a vecné ceny prví traja z každej kategórie a všetci ostatní účastníci spomienkové
predmety, na ktoré prispeli mesto B Bystrica, CVČ Havranské a SK Junior BB. Napriek značnému
počtu účastníkov organizácia turnaja vďaka podpore hlavných organizátorov prebehla bez problémov
za čo patrí zvlášť poďakovanie organizačným pracovníkom CVČ Havranské Banská Bystrica
a dobrovoľným pomocníkom - členom miestneho ŠK TH Junior Banská Bystrica, 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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