SVETOVNO PRVENSTVO V STANDARDNEM ŠAHU U8, U10 IN U12, POÇOS DE CALDAS,
BRAZILIJA, 2017
Od 21. do 31. avgusta se je v mestu Poços de Caldas v Braziliji odvijalo svetovno šahovsko prvenstvo za
kadete v kategorijah do 12 let, udeležilo se ga je 419 otrok z vsega sveta. Iz Slovenije so v prostrano Brazilijo
odpotovali štirje predstavniki, v vlogi uradnega spremljevalca in trenerja je bil FM Matej Guid. Vsi naši
reprezentanti so prikazali izredno borbeno igro, za kar jim gredo vse čestitke!
V kategoriji U08 nas je zastopal Maks Vičič (ŠK Postojna), ki je v 11-ih kolih zbral 5,5 točke in se je med 69imi tekmovalci uvrstil na 38. mesto. Maks še posebej rad igra v napadalnem slogu in je za svojo starost
izredno taktično podkovan – gotovo bomo videli še veliko briljantnih kombinacij v njegovih partijah!
Edina slovenska deklica na prvenstvu je bila Taja Guid (ŠK Ljubljana – DUOL). Kot mlajša v kategoriji U10 je
dosegla rezultat v znamenju štiric: zbrala je 4 točke in se uvrstila na 44. mesto. Rezultat pa niti približno ne
odraža tega, kar se je dogajalo za šahovnico: v številnih partijah je prikazala zelo dobro in domiselno igro – a
biti leto dni mlajši od večine tekmovalk se v tej kategoriji še posebej pozna (npr. prav tako 9-letna lanskoletna evropska prvakinja je imela le točko več!) in to
je tokrat na koncu vzelo svoj davek.
V kategoriji U10 je Slovenijo zastopal Andraž Gregorič (ŠK Nova Gorica). Osvojil je 6 točk, kar mu je prineslo 32. mesto med 88-imi tekmovalci. Andraž je
prikazal izredno borbeno in dinamično igro ter zablestel v več partijah (zmage v partiji na spodnji povezavi se prav gotovo ne bi sramoval niti velemojster!), z
nekaj več športne sreče bi kaj lahko pristal v samem vrhu!
Med fanti U12 je Aleks Jeršič (ŠK Ljubljana – DUOL) osvojil 4 točke in s tem 74. mesto. Tudi on je bil v svoji kategoriji med mlajšimi tekmovalci in je to
svetovno prvenstvo (s čudovito tekmovalno atmosfero!) zanj predstavljalo odlično spodbudo za nadaljnje delo in za vse izzive, ki so še pred njim.
Najboljše so se na prvenstvu odrezali Američani, ki so praktično v vsaki od 6-ih kategorij dosegli najmanj eno (lahko pa tudi več) uvrstitev med prvih 5
najboljših (skupaj 10 takih uvrstitev). Kot smo že vajeni zadnja leta, pa so blesteli še zlasti Azijci (v prvi vrsti Mongolija, Indija in Uzbekistan) ter - v skladu s
tradicijo – Rusija.
Na spodnji povezavi si lahko snamete datoteko v PGN formatu in si ogledate po eno partijo (zmago, kajpak!) Maksa, Taje, Andraža in Aleksa.
http://www.sah-zveza.si/naslovnice/slike/wccc2017.pgn
Uradna stran prvenstva: https://www.wccc2017.com/

