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aneb 

lidojedi zatím neaktivní
Po loňském MS mládeže ve Spojených arabských emirátech se i letos pořadatelství 
největší  mládežnické  akce  zhostila  z našeho  pohledu  poměrně  dost  exotická 
destinace: Jihoafrická republika. Do Durbanu, jednoho z hlavních center Jižní Afriky 
(jak  se  často  nazývá  Jihoafrická  republika),  vyrazila  Česká  republika  v celkovém 
počtu  24  účastníků:  šťastnou  třináctku  tvoří  hráči  a  hráčky,  zbývající  fotbalový 
mančaft kompletují trenéři a rodiče.

Většina výpravy vyrazila do Durbanu,  jednoho z hlavních center  Jižní  Afriky,  ve 
čtvrtek  18.  září  ve  večerních  hodinách.  Nejdříve  jsme  se  pohodlnými  žlutými 
autobusy  přesunuly  do  Vídně,  kde  nás  čekalo  letadlo  do  Dubaje.  Zde  jsme 
přestupovali  na let do Durbanu. Včetně cesty po ČR nám přesun do místa dějiště 
zabral  přibližně celý jeden den...  Po příletu jsme tudíž všichni byli  poměrně dost 
unavení, takže po vyřízení ubytování následovala večeře, sprcha a rychlý přesun do 
postele.  Ještě  předtím  však  jedna  perlička:  Durban  nás  hned  první  den  přivítal 
deštěm a poměrně chladnými teplotami. Přičemž hned na letišti nás řidič ubezpečil, 
že to vůbec nechápe, protože zde nepršelo již několik měsíců! :) Jinými slovy i počasí 
nás v Durbanu přivítalo opravdu šachově... :)

Česká výprava bydlí v hotelu South Beach, jednom z mnoha ubytovacích komplexů 
poblíž mořské pláže. Hotel je celkem pěkný, pokoje nabízí slušný komfort. Rovněž 
strava je zatím na velmi dobré úrovni, snad jen obědy a večeře by mohly být trochu 
bohatší co se týče výběru jídel. 

Po obědě a krátkém odpočinku jsme společně vyrazili do hrací místnosti,  která se 
nachází v ICC, obrovském a opravdu velmi pěkném kongresovém centru. Sice jsme 
více než půl  hodiny (snad i  o něco déle)  čekali,  než nás vůbec pustí  do sálu, ale 
nakonec nás pustili... :) Po usazení všech dětí začalo oficiální zahájení mistrovství, 
které  kromě  různých  proslovů  obsahovalo  zajímavé  vystoupení  Zulu  tanečníků, 
hned první den jsem se tak seznámili s jednou z místních kulturních tradic.

První kolo začalo se zpožděním cca 50 minut, důležité však je, že vůbec začalo... :) 
Čeští  reprezentanti  a  reprezentantky  byli  povětšinou  nasazení,  z čehož  v prvním 
dějství  vzešlo  velmi  sympatických  9,5  bodu (+6).  Pikantní  je,  že  první  dvojkolo 
následuje hned po prvním kole, čili právě ve chvíli, kdy píšu úvodní Zápisky, naši 
hráči a naše hráčky bojují druhé kolo šampionátu.



Co se týče pravidel, je rozhodně sympatické, že se pořadatelé rozhodli, lidově řečeno, 
„kašlat na FIDE“, a tak neplatí žádná sofijská pravidla, remíza se může nabízet a 
přijímat zcela kdykoliv. Rovněž neplatí  nulová čekací doba, všichni účastníci  mají 
rezervu 15 minut. Samozřejmě pokud by přišli více než 15 minut po zahájení kola, 
budou nemilosrdně zkontumováni.

Musím tedy konstatovat, že kromě dlouhého čekání před vstupem do sálu (myšleno 
před  prvním  kolem)  a  zahájením  úvodního  dějství  o  cirka  50  minut  později,  se 
pořadatelé rozhodně snaží udělat maximum pro zdárný průběh turnaje. Snad ještě 
losování  by  mělo  být  mnohem  pružnější,  téměř  všechny  dívčí  kategorie  nebyly 
nalosovány ještě ani o půlnoci. To se však jistě brzy spraví. (A pokud ne, tak začnu 
na LOC pěkně nadávat... :)). 




