
Zápisky z Emirátů V aneb dvojkolo mohlo být o poznání lepší

Pátý  den  světového  šampionátu  znamenal  zřejmě  nejnáročnější  část  mistrovství:  všechny 
hráče  totiž  čekalo  jediné dvojkolo turnaje.  Jelikož  ranní  partie  začínaly už v devět  hodin, 
musely  si  děti  řádně  přivstat,  některé  i  přesto  dokonce  stihly  krátkou  přípravu  (jelikož 
losování se objevilo až před půlnocí – a to je ještě dobré! –, tak večer to opravdu nešlo). 
Zvláštní den zaznamenali oba naši reprezentanti v kategorii H10. Láďa Kopec musel kvůli 
zdravotním problémům dopolední partii vynechat a Kubovi Voříškovi sebrali kontumační bod 
z prvního kola, takže byl z ničeho nic nasazen s nula bodem. (Jak jsme však zjistili, pořadatelé 
se opět „vyznamenali“ a toto se zdaleka nestalo pouze Kubíkovi! Naštěstí po našich urgencích 
mu  před  dalším  kolem ztracený  bodík  zase  vrátili...:)).  Ani  celkově  se  čtvrté  kolo  příliš 
nepovedlo,  a  to  zejména  našim  čtyřem  bodově  prozatím  nejúspěšnějším  bojovníkům  a 
bojovnicím,  kteří  do  jednoho  prohráli.  Poprvé  jsme  se  tudíž  bohužel  dostali  do  mínusu, 
konkrétně s 9 body na –5, což v celkovém součtu znamenalo +8. Nejvíce bodů na svém kontě 
tak  po  čtyřech  kolech  měli  Anička  Lhotská (D8),  Kristýna  Marková (D10),  Honza 
Miesbauer (H12), Natálka Kaňáková (D14), Dan Kožúšek (H14) a Jana Maříková (D18).

Odpolední kolo přineslo pouze mírné zlepšení, když jsme se z –5 dostali na –3, celkově tedy 
už „pouze“  +5. Sestava lídrů české výpravy se opět poměrně výrazně změnila a s 3,5 body 
v ní z předchozího výčtu zůstala pouze Jana Maříková (D18), k ní se pak ještě díky výhrám 
v pátém kole přidali  Thai Dai Van Nguyen (H12),  Matyáš Marek (H14) a  FM Tadeáš 
Kriebel (H18). Pevně věřím, že všichni naši mládežníci se po náročném dvojkole pořádně 
vyspí  a  zítra  zase  přidají  něco  do  celkového  plusu.  K tomu  jedna  technická  poznámka: 
pořadatelé  posunuli  časy odpoledních kol, která nebudou začínat  15:00 místního času,  ale 
16:00 místního času.
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