
SPRAWOZDANIE  

Z WIOSENNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO  

W GALERII PESTKA 
 

W dniu 23 marca 2014 r. w Galerii PESTKA w Poznaniu, przy Al. Solidarności 47, z okazji 
powitania WIOSNY, rozegrane zostały trzy Turnieje Szachowe: dla dzieci do lat 12, dzieci i 
młodzieży od lat 13 do 18 oraz dla osób dorosłych. 

Turnieje szachowe zorganizowane zostały wspólnie przez Galerię PESTKA i Sekcję 
Szachową AZS Politechnika Poznań. 

Rozgrywki odbyły się na I piętrze Galerii, w otoczeniu sklepów i przy obecności dziesiątek 
rodziców i opiekunów dzieci oraz kibiców – gości Galerii PESTKA. Była to już piąta impreza 
szachowa organizowana w tej galerii handlowej. Wiosennie, ale również tym razem z rekordową 
frekwencją - łącznie udział wzięło 94 uczestników! 

Wszystkie turnieje rozegrane zostały systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 
rund i z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika. 

 

   
  

 
TURNIEJ "A": dla dzieci do lat 12-tu - udział wzięło 65 uczestników, w tym aż 20 dziewczynek, z 
których kilka zasłużenie znalazło się w czołówce turnieju. Faworytem turnieju, podobnie jak w 
poprzednim turnieju rozgrywanym w Galerii Pestka, był czołowy junior Poznania w tej kategorii 
wiekowej Mikołaj Nowak z UKS Polan Poznań, który zagrał kolejny bardzo dobry turniej i mimo 
jednej partii zakończonej remisem pewnie wywalczył I m-ce. 
II m-ce, również z dorobkiem 6,5 pkt.,  zajął kolega klubowy Mikołaja Bruno Urbaniak. Na trzecim 
miejscu turniej ukończyła Nela Kultys z UMKS Na Pięterku w Poznaniu - najlepsza zawodniczka 
turnieju zdobyła 5,5 pkt. 
Na VII i VIII miejscu turniej ukończyły kolejne zawodniczki: Florentyna Piotrowska i Marta Tomczak. 
Najmłodszy uczestnik Olgierd Tadych zdobył 4 pkt. i zajął 22 miejsce. 
 

         
 

 
 



    
 
TURNIEJ "B": dla dzieci i młodzieży od 13 do 18 lat zgromadził 12 uczestników, w tym 3 
dziewczynki. W turnieju faworytem był Krzysztof Raczyński z UKS Polan Poznań, który zremisował 
tylko jedną partię i z dorobkiem 6,5 pkt. o cały punkt wyprzedził kolejnego zawodnika - Huberta 
Niemiera z AZS Politechnika Poznań - 5,5 pkt. 
Na III miejscu z dorobkiem 5,0 pkt. turniej ukończył Aleksander Kuś z klubu Lech WSUS Poznań. 
Najlepszą zawodniczką turnieju była Maja Andrzejewska z UMKS Na Pięterku w Poznaniu z UMKS 
Na Pięterku w Poznaniu, która zajęła IV m-ce. 
 
 

         
 

 
TURNIEJ "C" dla dorosłych zgromadził na starcie 17 uczestników, w którym po zaciętej rywalizacji, 
I m-ce z dorobkiem 6,5 pkt. zajął Damian Bartkowiak z KS Korona Zakrzewo, wyprzedzając Dawida 
Bajerleina z ASSz Lipno Stęszew, z którym zremisował bezpośrednią partię - również 6,5 pkt. 
III m-ce w turnieju zajął gość z Grecji Leonidas Panagiotopoulos z dorobkiem 4,5 pkt. 
Najlepszymi, spośród 4 pań grających w tym turnieju, była Dorota Sikorska z klubu Lech WSUS 
Poznań i Anna Czarnecka, które również zdobyły po 4,5 pkt.   
 
 

       
 
  
          
 
 
Dla uczestników prowadzona była dodatkowa klasyfikacja drużynowa: każda drużyna dwu - 
osobowa składała się z zawodnika z grupy C i juniora z grupy A lub B. 
I miejsce zajęła drużyna w składzie Damian Bartkowiak i Szymon Tadych: 10,5 pkt. 
II - III m-ce Zarzycki Piotr i Zarzycka Hanna: 7,5 pkt. 
II - III m-ce Grochot Marek i Grochot Klara: 7,5 pkt. 
Sklasyfikowanych zostało 8 drużyn. 
 



 
                     

    
 
 
Nagrody i upominki dla wszystkich uczestników turniejów ufundowali: 
 Sidonia Jędrzejewska - Posłanka do Parlamentu Europejskiego 
 Galeria PESTKA i sponsorzy turnieju w tym: Dom Wydawniczy REBIS, Praktiker i wiele 
innych firm. 
 
Turniej sędziowali: Hanna i Marek Zboroń 

              
                      Marek Zboroń   

                       Sędzia Główny 
                        

 
  
  
 

 


