Köln Satranç Kupa finali oynandı
On Kasım tarihinde, 2012 Köln Satranç kupası finalini, Martin Felix Müller kazandı. Müller, Finalde Mario Schwark’ı
yendi.

Köln kupa finalini ücüncü kez, türklerin kurduğu Satranç Club 2000 oldu. (Satranç Club 2000’nin artık 11 ayrı ülkeden,
kırktan fazla üyesi bulunmaktadır). Üçüncü siradaki yarı finalistler ise, tecrübeli oyuncu Thomas Jarszyk ve Dominik
Cumhuriyet Milli Takim oyuncusu Eneida Perez de Lücke idi.
8 kulüpten 24 üye, turnuvaya katıldı. Ayrica bu turnuvanın onyıllarca olan tarihinde ilk kez, 4 bayan oyuncu katıldı. Bu
seneki turnuva, eleme üsülü yerine, yeni Lucky Loser yöntemi ile düzenlendi. Yani kaybeden oyuncuların bazılarına,
ikinci bir firsat daha tanıldı. Schwark, bu yeni kuralın yardımıyla finale gelebildi.
Final oyunun akışı: Açılış olarak Ingiliz sistemi (Bremen sistemi, Keres variantı) tercih edildi. Müller, erken bir esnada,
merkezi bir piyonu kazandı. Bir taş değişme kombinezonundan sonra, Müller, kalesini aktif bir konuma getirerek,
oyun sonunu 42. hamlede rakibinin terk etmesiyle kazanmayı basardı.
Köln kupa şampiyonasında birinci gelen Martin Müller, Köln bölgesini seneye Mittelrhein (Orta Ren) bölgesinde
temsil etme hakkı kazandı.
Satranç Club 2000 baskanı Güven Manay, turnuvayı vekaleten yöneten Dirk Langen’e bir teşekkür sertifikası sundu.
Köln Satranç Federasyonu baskanı Andreas Gerdau’da ödül töreninde bir teşekkür konuşması yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa, turnuvanın finalistlerine, yarı finalistlerine ve Satranç
Club 2000’nin 12 yaş altı takım üyelerine ödüller gönderdi. Final tarihi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 74. ölüm
yildönümüne denk geldigi icin, bu fırsatta ulu önderimizde anıldı.

Köln Kupa finali ödül töreninden sonra, bir başka ödül töreni daha düzenlendi: Bir kaç ay önce düzenlenen KölnIstanbul Online Satranç turnuvasının ardından, Türkiye Satranç Federasyonu bir jest olarak madalyalar göndermisti.

Bu gün birçok oyuncunun
bulundugunun fırsatı bilinip,
o madalyalar, o zaman
Istanbula karşı kılpayı farkla
kaybeden Köln takımına
verildi. Ödülü verenler, KölnIstanbul dostluk derneği
başkanı Walter Kluth ile
Satranç Club 2000 başkanı
Güven Manay idi.
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