IPCA Chess Velke Losiny 2013
IPCA-International Physically Disabled Chess Association
ELIL'i aktsioon (taas õnnestunud)
ELIL -Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
EI SAA MITTE VAIKI OLLA
UNES-ILMSI TOETAJATE EES
Suur tänu ELIL kui organisatsioon ja inimesed!
Tere!
Kiidan teid!
Enneolematu tänu-kellele-küll mõistab,aru saab.Ma tean teie hulgast paljude nimesid,nii mõnegi
nime.Ma ei unusta iial,ei iial.E L A G E Riiuta ja rõõmuga!
Kõige mõttetihedamalt loodud liit.Süda täitub rõõmuga,et nad fantastilised olemas on.Lahedad ja
lahked tantsisklejad!!!
Auli Lõoke kõige etem tegevjuht maailmas.Tõeline kapten.Ela Auli!Ela ka riiuta ja rõõmuga!
Zumba liit!!!!!!
E L A G E tantsisklejad E L A G E
Sõbrad ja sõbrakesed ja sõbrakeste sõbrakesed,Kadrioru Maleklubi,Eesti Male Toetusühing.Elu
armastagu teid.
Male on ülev looming.Jätkuks vaid loovuse üllast vaimu.
13.IPCA tsempionaat 2013 toimus Tsehhi (cze) Vabariigi väikelinnas Velke Losiny 17...26.juunil.
IPCA? kutsub liipajalgu,eelkõige ratastoolikaid,mitmed,mimed,mitmed on neist ka LIITpuudelised.
Ma tean.Jah ma tean.Jah ja Sina tead.Täiuslikum saab olema rõõm kui rõõmuta päevi on palju palju
palju palju palju palju palju.
Sel aastal õnnestus mul maleturniir paremini kui kunagi varem.Miinuspoolele ma ei langenud.Tõsi
plusspoolele ka ei tõusnud aga reitingu hüppeline kasv +48 on ilmekas näide.
http://ipca.chess2013.cz/en/results?file_name=13th-ipca.xlsx&do=download

Üldse oli see esimene kord kui minu nime järel ei kahvatanud valge laik vaid ilutses neli numbrit.Ja
samas olid need neli numbrit kõigil kellega ma kohtusin aukartustäratavad.Reitingunumbrid.Kahel
korral olin ma üleloominguline,valmistasin lõksu iseenesele.Kahju küll.Kahel korral vaigistasin ma
paljulubava ja ohtra täis võimalusi sisaldava ja tüürisin läbi kordusmotiivi viigisadamasse.Milleks
küll?Kahel korral naeratas võit.Üks nendest erakordselt elegantne.Mõlemad ihkasid just sedasorti
võidumaiku tunda saada."Väga hea" oli kirjutanud partii protokolli koopiapoolele minule igati abiks
olnud lahke Sulev Kuuskmäe.(Viia,panna,tuua,anda)

Kirjeldamata on veel kolm ilmetut ja veretut viiki(?).Kas häbi mul olgu ja sabajupp mul taha tulgu,et
pole küllalt võitlusvaimu.Aga ma tundsin mitmeti toetust.Tundsin finants- ja moraalset toetust.Ei
julgenud sildu põletada.Oletasin,et parem pool muna kui tühi koor.
.................................................................................
Niisii lõpetasin 4.5 punktiga 9 partiist.Kogusin seega 50% võimalikest.Platseerusin täpselt
keskele.jagasin kohta esimese poole lõpust teise poole alguseni.Osalema oli meid saabunud 49.Minu
ette 24 ,minu järele 24.Võlunumber on 25.
Osakese ilmamaa keskele.Indiast Sveitsini siuh-säuh põiki siiagi.
Väljavõte lõppjärjestusest:(Kelle laeks jäi 9 vooru järel 50%)
Poř. Jméno Rtg FED Federace . Body
21 KOCUR Walter 2082 CZE Česká republika 4,5
22 JENNITHA Anto K. 1945 IND Indie 4,5
23 MELNIK Galina 2004 RUS Rusko 4,5
24 ZAVARSKY Juraj 1991 SVK Slovensko 4,5
25 KESTLANE Harry 1795 EST Estonsko 4,5
26 KOVACEVIC Krsto 2121 CRO Chorvatsko 4,5
27 KAYDANOVICH Marina 1816 RUS Rusko 4,5
28 TILLMANN Marc 2008 SUI Švýcarsko 4,5
29 KLIMSA Jiri 1952 CZE Česká republika 4,5
30 KUROCHKINA Elena 1800 RUS Rusko 4,5
31 KOSZELA Stanislaw 1836 POL Polsko 4,0
Rohkem näeb sellelt lingilt
http://ipca.chess2013.cz/en/results?file_name=13th-ipca.xlsx&do=download

Tsehhimaa tundus olevat tasane maa.Tasane rahva meelelaad.
Jagage soove.Jagatud soovid täituvad.Et hooldatavad saaksid ka huvituda,elada,võidelda ja ...võita.
Loodetavasti oli siin midagigi kaasahaaravat ja kaasakiskuvat.

