
když nešťastně prohrál s K. Virglerem, který nakonec skončil na druhém místě.
V. Dvořák se po třech kolech dotáhl na vedoucí hráče, ale v rozhodujícím  zápase ve 4. kole 
prohrál s kolegou z Rošády  P. Vaculkou. Tato prohra znamenala pád do středu tabulky.
Naopak výhra znamenala samostatné vedení tabulky P. Vaculkou až do konce turnaje.
Smolný zápas odehrál i K. Virgler, když s hráči Rošády Prostějov získal 2, 5 bodů ze tří 
kol, aby v partii se spoluhráčem SK Prostějov A .Hradským ve 4. kole prohrál a remízoval 
i v posledním 7. kole i s kolegou K. Meisselem. K Virgler s výsledkem 5 bodů dosáhl pouze
 na 2. samostatné místo. Naopak výhra nad ním vylepšila pomocné hodnocení třetímu 
v pořadí A. Hradskému, který získal 4,5 bodů stejně jako V Dvořák, ale právě za lepší

měsíce června. I zde budou na vítěze čekat finanční a věcné ceny. Podmínkou je však účast 
minimálně na 4 turnajích. Pořadí pak určí součet bodů získaných v jednotlivých turnajích
ale maximálně z deseti turnajů. Pokud hráč odehraje více turnajů, započte si jen 10 nejlepších
výsledků.Tato soutěž je přístupná i neorganizovaným šachistům, kteří se rozhodnou změřit
síly s těmi co to hraji lépe. Vstupné je symbolické, tedy 10.-Kč pro důchodce nad 60 let 
a mládež do 18  let . Ostatní platí startovné ve výši 20.-Kč.

Ředitel turnaje:  Ing Karel Virgler

Ředitel turnaje poté v závěrečné řeči vzpomenul i další sponzory všech pořádaných akcí 
kteří oddíl SK Prostějov podporují finančně, tedy Olomoucký kraj  a Magistrát města Prostějov
Dále pozval všechny hráče na další šachovou akci, kterou bude seriál 12 turnajů, každý
 o 5 kolech s názvem Prostějovská šachová liga. Ta zahájí 14. března a skončí v polovině 

diplomy za umístění v tomto okresním přeboru. Další tři hráči v pořadí se mohli radovat 
alespoň z drobných věcných cen, které věnoval A. Hradský.

Skoré SK Prostějov - Rošáda Prostějo v 7. kole je 1,5 1,5

 pomocnéhodnocení získal 3. místo. Okresním přeborníkem na rok 2017 se stal P. Vaculka
V závěrečném vyhodnocení předal ředitel turnaje K. Virgler prvním třem hráčům ceny a také

        Tak začíná zpravodaj ze sedmého - posledního kola Okresního přeboru jednotlivců
Prostějov 2017. Největším překvapením letošního turnaje bylo pouze 4. místo nasazené 
jednotky hráče Rošády Prostějov Ing Vladimíra Dvořáka, Letos na něj zbyla ta nejméně 
oblíbená " bramborová medaile"  tedy 4 místo. Nevyšel mu již vstup do letošního turnaje,

Závěrečný Zpravodaj

Okresní přebor jednotlivců Prostějov 2017
7.kolo

Dobojováno!


