4.Kyjovský koník turnaj pro děti do 15 let
V tradičním termínu 8.května se na Domě kultury v Kyjově za podpory Města Kyjova, Sokola Kyjov a
Wikyhracky.cz konal již 4. ročník populárního šachového turnaje pro děti do 15let Kyjovský koník.
Hrálo se tradičně na 7 kol 2 krát 15minut. Vítězem turnaje se stal Mikuláš Trávníček z Š.O.Kunovice,
nejlepším hráčem do 12 let byl Vilém Faja z Lokomotivy Brno, nejlepším hráčem do 10 let a
přeborníkem Sokola Robin Vaněk z ŠK1923 Sokol Kyjov, nejlepším hráčem do 8 let Matyáš Kühn z
ŠK Vyškov, nejlepší dívkou Jasmína Marie Londinová z ŠK Kvasaco Vacenovice.
Nejlepší hráč do 8 let Matyáš Kühn z ŠK Vyškov a Eliška Válková z ŠO Kunovice

Pan Slepánek z ŠK Vyškov jako správný trenér pozorně zapisuje tahy svého svěřence Marka Hrušky v
partii s Alešem Klimánkem z oddílu Kvasaco Vacenovice

Nejlepší dívka turnaje a celkově 6. Jasmína Marie Londinová z Kvasaco Vacenovice a Kamil Khadash
jehož oddílová příslušnost je patrná z klubového dresu.

První soutěžní partie v životě a hned výhra. Kyjovský Jaroslav Měchura přijímá gratulace od svých
oddílových kolegů.

Ivan Pařízek. Rozhodčí, ředitel turnaje a vedoucí šachového kroužku DDM Kyjov v jedné osobě.

V rozhodujících fázích partie je dobré být nad věcí jako Štěpán Tutka z Veselí nad Moravou v partii s
Dominikem Ingrem z Kvasaco Vacenovice.

Pro bílého se partie nevyvíjí zřejmě dobře, což ale v případě, kdy je soupeřem tak ostřílený hráč jako
Martin Šlahůnek z Baníku Ratíškovice, určitě nemusí být důvod ke smutku.

Vítěz kategorie do 10 let a nejlepší sokol Robin Vaněk z ŠK 1923 Sokol Kyjov a Jindřich Sladký z ZŠ
Kuldova Brno.

Nejmladší účastník turnaje Filip Ševčík a Pavel Ilčík oba z DDM Kyjov

Vítěz 4. Kyjovského koníka Mikuláš Trávniček z Š.O. Kunovice.

Kompletní výsledky turnaje: http://sachykyjov.sweb.cz/konik2016/index.html
Fotogalerie z turnaje: http://www.rajce.net/a12727140

Organizátoři turnaje děkují všem hráčům za účast a pěkné sportovní výkony a těší se na shledanou při
příštím ročníku v roce 2017.

