
Zá vě rěč ná  zprá vá  
14. roč ní k Ryčhnovskě ho s áčhově ho fěstiválu sěnioru  2012  

Pořadatel: Region Panda Rychnov nad Kněžnou 

Termín: 17. -20. 8. 2013 

Místo: Pelclovo divadlo Rychnov nad Kněžnou 

Ubytování: Internát DM Masarykova a Javornická ulice, malá část účastníků v ubytovně Š+Š, místních 

hotelech a penzionech 

Stravování: individuální, pořadatel zajistil možnost velmi levného celodenního stravování ve školní jídelně 

Účast:  

Kategorie nad 50 let 21 účastníků, vítěz V. Humlíček 

Kategorie nad 60 let 75 účastníků, vítěz P. Mlýnek 

Kategorie nad 70 let 30 účastníků, vítěz V. Vítek 

Kategorie nad 80 let 5 hráčů, vítěz B. Zámečník 

Nejlepší  žena Eva Kořínková ze Světlé n. Sázavou, startovalo 5 žen v různých katergoriích.  

Bleskový turnaj seniorů nad 50 let tempem 2 x 10 min. hrálo 62 účastníků, zvítězil Boris Furman z Moskvy. 

Otevřený bleskový turnaj tempo 2 x 5 min. na 11 kol, hrálo 38 účastníků, zvítězil Jan Uhmann.  

Mistrovství republiky ČR seniorů se zúčastnilo v kategoriích nad 60, 70 a 80 let celkem 110 hráčů, z toho 

hrálo 75 v hlavní kategorii nad 60 let na 9 kol po dobu 9 dnů tempem 2 x 90 min. + 30 sec. Hráči nad 70 let 

si vloni odhlasovali a hráli za 7 dní 9 kol. Tohoto turnaje se zúčastnilo 35 hráčů.  

Průměrné ELO nejlepších 10 hráčů nad 60 let bylo 2144.  

Turnajový bulletin 

Redakci tvořili KM Martina Marečková, Kateřina Šmajzrová, Jan Chasák a Karolína Tuzarová. Do bulletinu 

bylo zařazeno celkem 88 partií hráčů nad 50 let, 175 partií hráčů nad 60 let a 94 partií hráčů nad 70 let. 

Celkem obsahoval bulletin 357 partií, (vloni 247), tj. o 44% více než vloni.  Bulletin byl vydáván i v tištěné 

podobě s partiemi ze všech věkových kategorií, s průběžnými výsledky, se zajímavými diagramy, medailonky 

vybraných hráčů, a s aktualitami z průběhu turnaje. K placenému odběru tištěné verze se přihlásilo 49 hráčů 

(vloni 47), cena bulletinu byla jen 50 Kč.  

ON LINE přenosy 

Během turnaje bylo přenášeno celkem 11 partií z každého kola na internet i do přilehlého restauračního 

sálu a přenosy se setkaly s velkým zájmem účastníků.  

Časový harmonogram byl dodržen přesně dle propozic turnaje.  

Přihlášky 

V letošním ročníku byli hráči naprosto disciplinovaní a nikdo z účastníků nepřijel po plánované hodině 

prezentace. Pouze 4 přihlášení účastníci bez omluvy do místa konání nedorazili.  



Rozhodčí 

Hlavním rozhodčím turnaje byl Jiří Daniel – rozhodčí 1. třídy, který nemusel řešit během turnaje žádný 

vážný spor. Došlo pouze ke třem kontumačním výsledkům vinou nedostavení se hráče během čekací doby.  

Další rozhodčí: Kateřina Šmajzrová, Ing. Martin Šmajzr., pomocný rozhodčí Jan Chasák a David Pokorný. 

Pořadatelé: Petra Tuzarová, Lenka Neubauerová, Jiří Daniel, Karolína Tuzarová. 

Medializace turnaje 

Největší publicitu měl turnaj na stránkách pořadatele, tj. www/panda-rk.cz. Na těchto stránkách je 

umístěná i dokumentace o vysílání relací v Českém rozhlase Hradec Králové a v Rychnovské televizi. Dále 

měl turnaj publicitu zajištěnou v Orlickém týdeníku, Rychnovském deníku a Rychnovském zpravodaji. 

Tiskové zprávy byly odeslány na web ŠS ČR, Šachové správy Peter Mego, ŠACH INFO a do 5 regionálních 

novin z míst, odkud byli vítězové turnaje. Napříště objednáme profesionálního fotografa.  Info o turnaji 

přinesl i šachový NEWSLLETTER EU.  

Společenská úroveň 

Turnaj podpořil Královéhradecký kraj, Šachový svaz ČR, město Rychnov nad Kněžnou a firma, ŠKODA AUTO,  

AQUA servis Rychnov nad Kněžnou. Na zahájení turnaje byl přítomen osobně starosta města Rychnov nad 

Kněžnou Ing. Jan Skořepa a náměstek hejtmana Karel Janeček. Záštitu nad turnajem převzal Otakar Ruml, 

náměstek hejtmana. Turnaj navštívil i předseda ŠS ČR Viktor Novotný. 

Doprovodné akce 

Na zahájení turnaje vystoupila se zpěvem státní hymny Michaela Grundová.  

30 účastníků turnaje využilo možnosti předem domluvené exkurze do výrobního podniku Jonsson Controls. 

Ve středu se zúčastnilo přibližně 100 osob společenského večera se živou hudbou (rychnovský smíšený 

pěvecký sbor) na nádvoří pivovaru.  

V pátek  se uskutečnil autobusový výlet do Orlických hor. Zúčastnilo se ho 46 účastníků festivalu. Doprava 

byla zajištěna speciálním autobusem s průvodkyní. Účastníci navštívili pevnost Hanička a Anenský vrch 

Ceny 

Kromě finančních cen obdrželi účastníci tradiční stylové keramické šachové krále a královny. Pro všechny 

účastníky připravil pořadatel praktické taštičky. Cenu gentlemana turnaje získal  František Innemann 

z Vlašimi  cenu fair play Oldřich Lorenc.  

Velmi dobrá spolupráce během turnaje byla s majitelem Pelclova divadla městem Rychnov nad Kněžnou a 

s majiteli ubytovacích zařízení, zejména VOŠ a SPŠ RK.  

Na společenském večeru a v závěru slavnostního vyhodnocení se uskutečnila krátká diskuse o realizaci  

15. ročníku RŠF v roce 2013. Vysoce převážil názor uspořádat MČR seniorů opět na 9 dní a 9 kol a kategorii 

nad 70 let na 7 dní a 9 kol.  

 

Jiří Daniel, srpen 2013 


