Campionatul Uniunii Europene 8-14 ani , Kouty nad Desnou 18-27 august 2017
Raport:
În calitate de antrenor am revenit în stațiunea montană Kouty Nad Desnou din regiunea Moravia
în Cehia cu speranța unor medalii cât mai strălucitoare având în vedere cel două locuri 1 și un
loc 2 din 2016.
După un drum destul de lung (participanții din București parcurgând 1600 de km) toți membrii
delegației formată din 7 sportivi :
Teodor-Andrei ANGHEL și Alexandru-Mircea BUTOLO la grupa 8 de ani
Andrei-Octavian ULIAN la grupa 10 de ani
Ema OBADĂ și Mihnea Constantin COSTESCU la grupa 12 de ani,
Alessia-Mihaela CIOLACU și Bogdan- Emanuel DAVID la grupa 14 de ani,
7 părinți și subsemnatul antrenor, am fost primiți cu prietenie de către inimosul ing.Zdenek Fiala
și MI Petr Pisk la hotelul Dlouhe Strane.
Condițiile de masă și de cazare sunt bune spre foarte bune, cu 2 amendamente legate de
mâncarea gătită, gustoasă dar nu foarte variată și mocheta omniprezentă în hotel, care poate
să-i afecteze pe cei cu alergii respiratorii.
Condițiile de joc, în schimb, sunt la superlativ cu toate mesele de concurs, din toate cele 4
turnee, transmise live prin intermediul tablelor electronice.
Dacă excursiile montane, terenul de fotbal, punctele turistice de atracție din împrejurimi nu sunt
suficiente, atunci facilitățile pentru însoțitori, care au la dispoziție o sală cu 2 retroproiectoare pe
care pot vizualiza patidele copiilor, precum și cele de relaxare: bowling, ping-pong, piscină etc.
aduc o notă în plus hotelului și turneului.
La grupa de 8 ani ambii noștri participanți au început jucând repede (uneori chiar prea repede)
și bine cu 2,5 puncte-Teo și 3 puncte-Mircea din primele 3 partide, dar după înfrângerile din
runda a IV-a parcursul lor a fost diferit.
Mircea Butolo a câștigat toate partidele până la sfârșit și a terminat pe locul 2 cu 8 puncte
din 9 posibile, demonstrând pe lângă cunoștințele teoretice, o reală putere de luptă, abilități
tactice și inventivitate în rezolvarea unor probleme practice dificile. Felicitări lui, părinților
precum și antrenorilor de la CS Universitar București pentru performanța reușită la prima
participare internațională.
Teo Anghel nu a reușit să-și revină decât după alte 2 înfrângeri, datorate mai degrabă lipsei de
concentrare decât lipsei de cunoștințe șahiste, dar a încheiat cu 2,5 puncte din ultimele 3
partide și un total de 5 puncte din 9 posibile care lasă mult spațiu de progres odată ce va
acumula experiență competițională.
La grupa de 10 ani Andrei Ulian pornea ca favorit numărul 5 și speranțe îndreptățite la o
medalie în urma rezultatelor din acest an. A demonstrat un joc matur, un repertoriu solid de
deschideri și tehnică bună de final (se observă mâna antrenorului MI Ion Glodeanu) fiind până
în ultima clipă în lupta pentru medalii și doar 2 scăpări tactice (datorate oboselii în a patra oră
de joc) în disputele cu jucătorii clasați pe locul 1 (Fiszer Bartosz, Polonia 9/9!) și locul 4 Musaev
Matej (Slovacia) nu i-au permis să-și îndeplinească obiectivul terminând pe locul cu 5, cu 6
puncte din 9 posibile (la doar o jumătate de punct de medalie). Cred că o mai bună pregătire
fizică îl va ajuta în abordarea partidelor lungi și echilibrate.
La categoria de 12 ani Ema Obada se reîntorcea cu drag la concursul în care se impusese în
urmă cu 4 ani atât în fața fetelor cât și a băieților.

A avut un start mai lent cu 2 puncte din 4, dar odată ce și-a intrat în ritm a rămas neînvinsă
până la final, când a acumulat 5,5 puncte din 9 posibile, +70 puncte rating și locul 9 la general
(deși pornea cu rangul 14). În clasamentul fetelor a obținut medalie de argint la egalitate de
puncte cu locul 1 fetele fiind departajate doar la al 3-lea criteriu. Ema demonstrează o bună
înțelegere a șahului și o atitudine foarte matură la tablă pentru vârsta ei, iar dacă nu juca la
siguranță ar fi putut obține mai multe puncte. Sincere felicitări de asemenea părinților, clubului
Politehnica Iași și d-lui Vasile Manole ce o susțin necondiționat.
O surpriză plăcută la această categorie a constituit-o Mihnea Costescu de la Șah Club Brașov,
antrenor GM Nanu Ciprian, care deși pornea de pe poziția 28 pe grila de start a terminat pe
locul 16 (în ciuda ultimelor 2 înfrângeri) cu 4,5 puncte din 9 posibile, toate partidele fiind
disputate împotriva unor jucători mai bine cotați din punct de vedere al coeficientului ELO.
Poate progresa mult, dovadă fiind partida excelentă jucată cu piesele negre împotriva lui
Brnusak Tomas (Slovacia 1790).
La grupa de 14 ani David Bogdan-Emanuel care este deja un jucător titrat cu bogată experiență
internațională și pornea ca favorit nr. 2 și medaliat cu argint al ediției precedente, nu a reușit să
presteze cel mai bun joc al său și s-a clasat al 9-lea. Anumite partide au fost jucate la un nivel
foarte bun, însă nu a reușit să se automotiveze în disputele cu jucătorii cu coeficient rating mai
mic.
Ciolacu Alessia de la Clubul Central București, venea de asemenea din poziția de medaliată cu
aur la ediția precedentă în confruntarea fetelor de 12 ani. Anul acesta a trecut la grupa
superioară (deși nu a împlinit încă 13 ani) și a reușit o clasare onorabilă cu 5 puncte din 9
posibile avansând 2 locuri față de lista de start. A arătat o bună pregătire teoretică, dar lipsa de
experiență la acest nivel și-a spus cuvântul în jocul de mijloc, unde a avut dificultăți în alegerea
planurilor de joc. Acesta a fost singurul concurs unde reprezentanta Poloniei, Jarocka Liwia a
reușit să se impună în fața băieților, deși pornea ca favorita nr.20, fapt ce a confirmat dominația
Poloniei în clasamentele generale, urmată de Slovacia cu cele mai multe medalii în clasamentul
feminin.
Rezultatele și partidele pot fi văzute pe
http://chess-results.com/tnr296160.aspx?lan=1
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