
Zhodnocení vystoupení Martina Policara na MEU mládeže v Koutech nad 

Desnou (14-22.8.2020) 

 

Martin hrál na MEU mládeže v nejmladší kategorii H8 a odjížděl do Koutů nad Desnou s cílem 

získat některou z medailí (nejlépe zlatou      ). Přesto, že byl nasazen jako č.3, bylo jasné, že 

v konkurenci našich nejlepších a několika špičkových zahraničních dětí, to nebude vůbec 

snadný úkol.  

Úvod turnaje zvládl Martin „bez ztráty kytičky“       a ve čtvrtém kole jej čekala první 

z důležitých (na konci turnaje se ukázalo, že v podstatě rozhodující) partií s polským 

reprezentantem Antoni Radzimskim. Martin rozehrál partii podle naší přípravy a postupně 

soupeře obral o několik pěšců a pak i kvalitu. Soupeř se však nevzdal a vsadil vše na útok. Po 

Martinově chybě pak zakončil partii velmi pěknou kombinací. 

 

Radzimski,Antoni (1228) - Policar,Martin (1292) 
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Po výhře v následující partii se Martin vrátil zpět do boje o medaile a v šestém kole jej čekala 
další z důležitých partií z jedním z hlavních konkurentů – Janem Bárou. Ve střední hře se ve 
vyrovnané pozici Martin dopustil hrubé chyby a přišel o figuru. Soupeř si však s její realizací 
vůbec nevěděl rady a Martin byl blízko remíze. V koncovce ale po další  hrubé chybě přišel o 
věž a bylo po nadějích.  Z porážky se ale druhý den otřepal a zareagoval nejlepším možným 
způsobem. Českou jedničku (a turnajovou dvojku) Václava Sochora vyprovodil v 9.tazích!!! 
 
 
Poučnou miniaturku rovněž přikládám: 
 
 



Sochor,Vaclav (1337) - Policar,Martin (1292)  
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V osmém kole ale následovala přetěžká partie s nejvýše nasazeným Rumunem Andreiem 
Negreanem (ELO 1506 !!!). Přes důslednou přípravu se soupeř ukázal být nad Martinovy 
současné síly a Martina doslova převálcoval.  Po této porážce zbývala už jen teoretická šance 
na zisk medaile. Kromě Martinovy výhry bylo zapotřebí i zaváhání jeho hlavního konkurenta 
v boji o bronz – poláka Radzimskeho. O splnění první podmínky se Martin velmi dobrým  
výkonem postaral sám, druhá podmínka ale splněna nebyla. Tím pádem na Martina zbyla 
nepopulární bramborová medaile.  
Přes určité zklamání z toho, že medaile unikla o pomocné zhodnocení, musím Martinovo 
vystoupení na turnaji hodnotit pozitivně. Martin bojoval jako lev, ale ti 3 hráči před ním 
tentokrát byli lepší (resp. 2 byli lepší a jeden z nich měl trochu více štěstí). Turnaj byl pro 
Martina velmi dobrou zkušeností – konfrontace se stejně starými dětmi na mezinárodní úrovni 
je pro další Martinův šachový růst více, než potřebná. Martin ukázal, že hraje velmi dobře 
směrem dopředu, rychle vidí útočnou taktiku. Na turnaji ale v několika partiích ukázal, že ani 
trpělivost a postupné udolávání soupeře či soupeřku mu už není úplně cizí. Jednoznačně 
budeme muset zapracovat na obranné fázi a odstranit hrubé chyby, které Martina v tomto 
turnaji připravily o medaili.   
 
Zpracoval GM Petr Velička, trenér II.třídy. 
 
 

 
 
   
 
 

   


