
Zápisky z Bulharska II
aneb

na úvod celkem slušný

Že bych se po předchozí kovbojce nějak pořádně vyspal, to se tedy rozhodně říct 
nedá. Spíše naopak: spal jsem asi tři hodiny. Okolo deváté jsem musel vstát a jít zařizovat 
organizační záležitosti a zúčastnit se technického mítinku.

Na něm jsme se dozvěděli kromě poměrně jasných věcí jednu zcela zásadní, a to 
nulovou čekací dobu. V prvním kole sice pořadatelé byli poněkud shovívavější a začali asi 
o čtyři minutky později, ale jsem zvědavý, jestli nějaké kontumace budou…. 

Hraje se celkem na třech místech: v tzv. Červeném sále, kde jsou kategorie D16 a 
D18, v Atlantic Hall, kde se nacházejí online šachovnice všech kategorií a všichni ostatní 
hrají ve velké sportovní hale. Všechny tři hrací místnosti jsou ovšem skutečně pouze pár 
desítek metrů od sebe. Během prvních deseti minut mohou být v hracích sálech trenéři i 
rodiče,  poté  musí  úplně  všichni  opustit  sály  včetně  hlavních  vedoucích  jednotlivých 
výprav. Ti jako jediní smí později hrací místnosti navštěvovat, a to od 16:30 (začátky kol 
jsou v 15:00).

 V prvním kole se naší výpravě poměrně dařilo: získali jsme celkově 8 bodů ze 14 
partií, čili +2. Nejtěžší roli měla zcela určitě Bára Kolomazníková, která se hned na úvod 
utkala s první nasazenou hráčkou své kategorie, která Báře bohužel nedala sebemenší 
šanci. Velmi silného soupeře měl rovněž Vojta Straka na čtvrté desce, bohužel v zajímavé 
pozici udělal hrubou chybu, kterou soupeř bez váhání využil a „zavěsil“.

Většina výpravy už vyzkoušela také moře: prý je chladnější, ale příjemné… zatím 
to  musím  brát  jako  nepřímý  důkaz,  já  sám  jsem  zatím  opravdu  neměl  čas  mořskou 
teplotu vyzkoušet…

To  by  snad  pro  dnešek  mohlo  po  vyčerpávajícím  včerejšku  stačit… Na  další 
stránce přikládám tabulku jednotlivých výsledků (ta bude součástí všech dalších Zápisků) 
a také fotku našeho hotelu Laguna Mare plus dva snímky z mého balkónu.




