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Školskí štamgasti
Dobrý deň milí spolužiaci. Nachádzame sa momentálne v strede týždňa a rozhodol som sa, že
pripravím pre Vás článok, ktorý svojou kvalitou prekoná aj to nekonečné množstvo vedomostí, ktoré
má Majka Šubjaková v hlave.
Mal by som vám už konečne predniesť jedno seriózne posolstvo. Buďte vždy v našej triede optimálne
naladení, presne tak, ako štamgasti miestneho pohostinstva Furman. Prosím, nekanalizujte svoj hnev
do zvýšenej agresivity, pretože tým eliminujete šancu pôsobenia galantným dojmom na svojich
spolužiakov. Takisto nešťukajte perami a nehrajte sa s kružidlom, pretože riziká poškodeného zdravia
sú v takomto pripáde enormné.
Samozrejme Vás žiadam k dôraznejšej príprave najmä na hodiny matematiky, pretože znalosť
matematických zákonov je kľúčom na odkľúčovanie srdca pána profesora Balka.
Dúfam, že veta De omnibus dubitandum nebude rezonovať vo vašej hlave po prečítaní tohto článku,
ale poctivo vezmete do rúk učebnice a splníte aspoň časť môjho posolstva.
Matúš Kvas, šéfredaktor

Šachy, hodiny a pizza
V sobotu 26. februára som sa v ružomberskej Koniarni konali Majstrovstvá Slovenska mládeže v rapid
šachu v kategóriách dievčat a chlapcov do 8, 10, 12, 14, 16 a 20 rokov, na ktorých sa zúčastnila aj
kubínska delegácia v ktorej som nechýbal ani ja.
Čo je rapid? Tempo šachových partií sa rôzni podľa typu súťaže. Najrýchlejšie tempo je blitz (rýchle
tempo) – ak má každý hráč na hodinách od jednej do pätnástich minút. Rapid je zrýchlené tempo, od
20 do 60 minút. My sme na turnaji hrali tempom 20 minút + bonus 5 sekúnd na každý ťah. Tento
bonus sa zaviedol len nedávno, keď sa hromadne začali využívať elektronické šachové hodiny, ktoré
sú dnes v každom klube samozrejmosťou. Bonus zabezpečí výhru hráčovi, ktorý naukladá lepšiu
pozíciu – vďaka nemu stihne súpera zmatovať a „nespadne“ na čas.
Tento turnaj ničím nevytŕčal z radu mládežníckych turnajov. Začalo sa s trištvrtehodinovým
meškaním, na úvod sa pustila hymna a nasledovalo trošku trápne vystúpenie akýchsi repete
speváčiek. Po ňom prišli „úžasné“ rečnícke prejavy organizátora, hlavného rozhodcu a ostatných
„veľkých zvierat“.
Ako taký turnaj vyzerá? Kopec stolov vo veľkej hale, hŕba neposedných detí pobehujúcich po tribúne,
či objednané pizze v rukách mlsných trénerov, ktoré majú aj takéto prostriedky na motiváciu svojich
gladiátorov. V sále nemožno prehliadnuť malé bariéry, ktoré oddeľujú rodičov, trénerov a verejnosť
od hracích stolov. Títo nesmú zasahovať do partií – na to sú rozhodcovia, ktorí to tiež robia len vo
výnimočnom prípade.
Turnaje tohto typu sú akurát na jeden deň. Hrá sa sedem kôl, ktoré v každej kategórii osobitne
napáruje počítač dômyselným, takzvaným švajčiarskym systémom.
Čo sa týka výsledkov na tomto turnaji – nič moc. Ja som uhral len 2 a pol boda – dve partie som
vyhral a jednu remízoval. Moju kategóriu vyhral 16-ročný Kežmarčan Oliver Tropp, ktorého som
kedysi ešte porážal.
Ostatní Kubínčania dopadli v podstate dobre. Najlepší boli Jakub Homolka so štyrmi bodmi v
kategórii CH14 a Dominik Šebo taktiež so štyrmi bodmi v kategórii CH12.
Ešteže som po tomto turnaji hneď v nedeľu išiel hrať 5. ligu, kde som sa krásne zahojil na dvoch
vydarených partiách. Takže šachu a športu zdar!
maco

