
Mistrovství ČR seniorů v šachu 2015 
 

  V Rychnově nad Kněžnou byl sehrán ve dnech 15. – 23. 8. 2015 již 17. ročník 

Rychnovského šachového festivalu seniorů. Turnaj organzovaný z pověření Šachovéhoé 

svazu ČR rychnovským Regionem Panda zároveň opět obstál v konkurenci a stal se 

oficiálním Mistrovstvím ČR hráčů nad 50, nad 60, nad 70 a nad 80 let. Startovalo v něm 140 

hráčů z ČR, Polska, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. Nejstarší účastník Antonín Mutina 

z VOKD Poruba dovrší letos 91 let. Mezi 38 účastníky turnaje hráčů nad 70 a 80 let 

vybojoval 4,5 bodu z 9 partií a umístil se ještě v první polovině na 19. místě. 

  Ve všech kategoriích se hrálo standardním tempem praktického šachu 90 minut na partii + 

30 sekund bonifikace za každý provedený tah. Každý z devíti dnů jedno kolo.  

Výsledky: 

  Hráči nad 80 let: 1. Emil Macura (Zlín) 6, 2 Zdeněk Most  (Nová Role) 5,5, 3. Zdeněk 

Skokan (ŠK Valdštejn Cheb) 5,5, 4. Lajos Csizmadia (Gyongyos, Maďarsko) 5, 5. Jaroslav 

Zikmund (DDM Kostelec nad Orlicí) 5, atd. Lajos Csizmadia získal i cenu fair play. 9 hráčů. 

  Hráči nad 70 let: 1. František Pecka (Jirkov), 2. Wladyslaw Pojedziniec (Wroclaw, Polsko), 

3. Rudolf Mesiarik (právě přestupuje z Pandy Rychnov do Slovanu Havířov), 4. Václav Vítek 

(ŠK Valdštejn Cheb) – prvních 6 hráčů mělo 6 bodů, rozhodlo pomocné hodnocení.- 29 

hráčů. 

  Hráči nad 60 let: 1. Vlastimil Sejkora (SK Děčín) 7,5, 2. Yurij Vorobyov (Sevastopol, 

Ukrajina) 7, 3. Jan Uhmann (Hustopeče)  6,5, 4. Luboš Trojan (2222 ŠK Polabiny), 5. Oldřich 

Lorenc (Polička) 6. Gustav Jablečník (Loko Praha), 7. Josef Novotný (Panda Rychnov), 8. 

Stanislav Juříček (Vsetín), 9- Petr Mlýnek (Duras Brno), 10. Miloslav Drábek (ŠACHklub 

Písek) – všichni 6 bodů, atd. – 80 hráčů. 

 

 
   

Hráči nad 50 let: 1. Zdeněk Urban (AD Jičín) 8, 2. Miloslav Eliáš (Baník Sokolov) 7,5, 3. 

Miloš Kozák (ŠK ERA Poštovní spořitelna Praha) 7, 4. Jan Mašek (Dukla Praha) 6,5, 5. Piotr 

Jagiela (Wroclaw) 6, atd. – 22 hráčů. 

  V turnajích startovaly 4 ženy. Nejlepší výsledek dosáhla Eva Kořínková (Sklo-Bohemia 

Světlá nad Sázavou) 4 body v H 50. 



  Doprovodný OPEN bleskový turnaj – memoriál rychnovského organizátora šachu Josefa 

přibyla vyhrál jeho jmenovec, mezinárodní mistr Josef Přibyl z Prahy. Hrálo 26 hráčů. 

  BEAS RAPID SENIOR vyhrál Yrij Vorobyov ze Sevastopolu před Petrem Malinovským 

z Krnova a Janem Uhmannem z Hustopečí. Všech 55 hráčů podarovala kromě dalších 

věcných cen pekařskými výrobky pekárna BEAS Lično. 

  Zajímavostí turnaje byla kontumační prohra kvůli zazvonění mobilu. Jedinou porážku tak 

utrpěl největší kritik tohoto pravidla V. Sejkora ve 3. Kole, poté ale hrál velmi dobře. 

  Nejlepších 12 partií bylo denně bezproblémově přenášeno on-line na internet. O hladký 

průběh turnaje se starali ředitel festivalu a rozhodčí Jiří Daniel, rozhodčí Martin a Kateřina 

Šmajzrovi, pořadatelé Petra a Karolína Tuzarovy, Lada Hetfleischová, Martina Marečková, 

Jan Chasák. S přípravou hrací místnosti a organizací doprovodných akcí pomáhala řada 

dalších dobrovolníků - členů Regionu Panda.  

  Během devítidenního turnaje uspořádali pořadatelé také dva vložené bleskové turnaje, velmi 

poutavou besedu s velmistrem Vlastimilem Jansou, společenský večer se živou hudbou 

v Lupenici, účastníci navštívili kulturní akce ve středu večer pořádané městem, 47 jich vyjelo 

autobusem za poznáním Nového Města, Babičina údolí a nového Zemědělského muzea 

v Radči, kde měli připravené neformální pohoštění u ohně – špekáčky a pivo a cestou zpět 

zněl autobusem krásný zpěv písniček hlavně z Jižní Moravy, atd.   

  Během celého turnaje vycházel denně bulletin formátu A5 na 16 stranách s většinou 

sehraných partií a informacemi pro účastníky, Partie byly prakticky ihned k přehrání na 

webových stránkách pořadatele včetně informací o doprovodných akcích. 

  Jednu z nejzajímavějších veřejně prospěšných akcí regionu finančně podpořil 

Královéhradecký kraj (akci navštívila také radní za školství Táňa Šormová), Šachový svaz 

České republiky, Město Rychnov n. K. (účastníky pozdravila místostarostka Jana Drejslová a 

předseda kontrolního výboru Jan Horníček), BEAS Lično a AQUA servis Rychnov.  

  Lajos Csizmadia, Maďarsko: „ Já myslím, že tento turnaj seniorů je nejen nejkrásnějším 

turnajem v Čechách, ale v celé Evropě. V příštím ročníku nás přijede autobus klubu, 7 hráčů.“ 

  Yrij Vorobyov, Ukrajina: „ Hrál jsem v tričku Pandy, musel jsem se hodně snažit a měl jsem 

štěstí!“ 

  Jerzy Laszewicz, Polsko: „Hraji turnaj potřetí, letos jsem přivezl čtyři své kamarády seniory 

z Wroclawi, za rok bych jich rád přivezl vís. Turnaj je skvělý a město Rychnov krásné.“ 

  Emanuel Miciak, Slovensko: „Kdosi tady dával za vzor slovenský turnaj seniorů, tam hraje 

30 hráčů, v Maďarsku asi 50. To samo o sobě svědčí o úrovni turnaje a práci pořadatelů.“ 

 

 
  Podrobnější informace a fotogalerie je na www.panda-rk.cz. 

JD   

http://www.panda-rk.cz/

