NOVOROČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
Banská Bystrica 2013
konaný pri príležitosti 20.výročia vzniku SR
Dňa 6.1.2013 sa uskutočnil 17. ročník tradičného šachového turnaja v Banskej Bystrici konaný
pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Podobne ako v uplynulých ročníkoch, zišla sa na
turnaji dobrá konkurencia z takmer celého Slovenska a hostia z Maďarska. Celkove v hlavnom turnaji
hralo 62 šachistov. Súbežne sa hral turnaj žiakov v kategóriách do 14, 11 a 8 rokov zaratúvaný do
GPX SR, v ktorom hralo 28 hráčov. Garanciu nad podujatím prevzala Judr. Jana Laššáková,
podpredseda NR SR. Hlavným organizátorom turnaja bol Šachový klub Junior Banská Bystrica
pôsobiaci pri MO Matice slovenskej, Mesto Banská Bystrica MO Matice slovenskej CVČ Havranské
a Spojená Škola Kremnička. Hralo sa švajčiarskym systémom na 9 kôl a s tempom 15 minút na hráča
a partiu.
Celkovým víťazom turnaja sa stal hráč SK Liptovská Štiavnica Jaromír Bednář, ktorý
uvedenú trofej získal už 5 krát. Zvíťazil však len vďaka lepšiemu pomocnému hodnoteniu , nakoľko
druhý v poradí, s ktorým remizoval s rovnakým počtom 8,5 bodu bol Juraj Druska z ŠK Prakovce. Na
treťom mieste sa umiestnil mladý 12-násť ročný talent Viktor Haring z miestneho klubu SK Junior
Banská Bystrica s počtom 6,5 bodu. V mládežníckych kategóriách do 18 rokov zvíťazili Adriana
Krivková v kat. dievčat a Viktor Haring v kat. chlapcov pred Matonom Urhegyi a tretí bol Filip
Haring, hoci má iba 9 rokov, a patrí so svojím bratom medzi najväčšie talenty miestneho klubu Junior
Banská Bystrica. V mládežníckom turnaji GPX bojovalo spolu 28 žiakov. V kategórii dievčat do 14
rokov zvíťazila Vanesa Dvořáková z ŠK TH Junior B. Bystrica . V kategórii chlapcov do 14.r.bol
najlepší Samuel Fortiak tiež z domáceho klubu. V kategórii dievčat do 11 rokov zvíťazila a bola aj
celkovou víťazkou turnaja mládeže 11 ročná Veronika Rudinská z domáceho klubu Junior
B.Bystrica, a u chlapcov do 11 rokov si prvenstvo vybojoval Adrian Gyerpal hráč Slávie TU Zvolen.
V kategóriách najmladších do 8 rokov zvíťazil Timotej Poláček z CVČ Havranské B. Bystrica, ktorý
má iba 5 rokov. V kategórii žien zvíťazila Stela Pavlová z Junioru B. Bystrica
Ako hosť pozdravili na slávnbostnom otvorení účastníkov turnaja Judr. Jana Laššáková,
podpredseda NR SR a predseda MO MS Ing. Igor Kovačovič . Zároveň sa zúčastnili aj slávnostného
ukončenia a odovzdávania cien.
Napriek značnému počtu účastníkov organizácia turnaja vďaka podpore garanta a hlavných
organizátorov prebehla bez problémov za čo patrí zvlášť poďakovanie organizačným pracovníkom
a dobrovoľným pomocníkom - členom miestneho ŠK TH Junior Banská Bystrica, CVČ Havranské
Banská Bystrica a riaditeľstvu 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.

