
Zápisky z Emirátů VII aneb sedmička je pěkné číslo!

V sedmém kole česká výprava konečně zabrala na plný plyn a po třech mínusových kolech 
jsme se opět dostali do plusu, a to dokonce na  +5 (tedy  14 bodů), což znamenalo bodově 
prozatím druhé nejúspěšnější kolo šampionátu. Celkově jsme se tak opět odrazili vzhůru a 
momentálně se nacházíme na solidním čísle +9. 

Ve  velmi  dobrých  výkonech  pokračuje  FM  Tadeáš  Kriebel (H18),  který  černými 
odremizoval nasazenou jedničku svojí kategorie (a to prý dokonce mohl i vyhrát!). Zítra jej 
tudíž čeká další „zabiják“ z klubu 2500+. Výborně hraje také Daniel Kožúšek (H14), včera si 
již podruhé v turnaji vyšlápl na ratingově o dost silnějšího hráče a s pěti body má stále šanci 
na výborné umístění. Ve stejné kategorii skvěle válčí také Matyáš Marek, který jako jediný 
z české  výpravy  zatím  ani  jednou  neprohrál.  Důležitou  výhru  zaznamenala  rovněž  Jana 
Maříková (D18), která se tím vrací do boje o přední příčky.

Nesmírně  vtipnou  partii  sehrála  v sedmém  kole  naše  reprezentantka  Martina  Fusková 
v kategorii D16:

Stephanie Shao (USA, 1673) – Martina Fusková (CZE, 1969)
MS mládeže 2013, 7. kolo, 23. 12. 2013

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zp-+-+-zpp'
6-zp-+-zp-+&
5+-+nzp-+-%
4-zP-+-+-vl$
3+-zPK+-+-#
2P+NvL-+PzP"
1tRN+-+R+-!
xabcdefghy

Bílá samozřejmě už teď stojí jasně na prohru: nejen že má pěšce míň, ale především jí vůbec 
nehrají figury. Možná tak chtěla závěr partie sehrát Američanka především pro diváky.
20.Ke4 Aktivizace krále = první zákon koncovky!:) 
20...Sb7 21.Kf5 Jedéééém! 
21...h5 22.Kg6 A ještě dál!!:) 
22...Sa6 23.Vc1 Správně, na královském křídle přece musí vládnout pouze král s pěchotou!:)
23...Se2 24.Kf5 Sd3+ 25.Ke6 Jc7+ 26.Ke7 f5+ 



XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-sn-mK-zp-'
6-zp-+-+-+&
5+-+-zpp+p%
4-zP-+-+-vl$
3+-zPl+-+-#
2P+NvL-+PzP"
1tRNtR-+-+-!
xabcdefghy

Kouzelná závěrečná pozice, taková se opravdu jen tak nevidí...:)
0-1

IM David Dejf Kaňovský
reprezentační trenér mládeže, vedoucí výpravy



Průběžné pořadí české výpravy po 7. kole



Jana Maříková (D18)

Simona Suchomelová (D16)



Lenka Rojíková (D16)



Martina Fusková (D16)



FM Tadeáš Kriebel  (H18)



Jan Macháň (H16)



Jan Petr (H16) pod dozorem svého trenéra GM Marka Vokáče
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