
SPRAWOZDANIE  

 Z DRUŻYNOWEGO TURNIEJU SZACHOWO-BOWLINGOWEGO 

SZACH - STRIKE - MAT 

POZNAŃ, GALERIA MM 7 CZERWCA 2014 r. 
 

W dniu 7 czerwca 2014 r. w Galerii MM w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 24, rozegrany został 
pierwszy z planowanych turniejów, w którym uczestnicy - dzieci ze szkół podstawowych - 
rywalizowali nie tylko na szachownicach, ale rozegrali również turniej w innej „fizycznej” dyscyplinie 
sportu. W tym dniu dyscypliną tą był bowling, a turniej rozegrany został jako drużynowy. 

Celem turnieju było umożliwienie dzieciom ze Szkół Podstawowych udziału w drużynowym 
współzawodnictwie sportowym, promocja zdrowego stylu życia i prawidłowego wykorzystania czasu 
wolnego, ale przede wszystkim połączenie rywalizacji drużyn w dwóch różnych dyscyplinach 
sportowych: fizycznej i umysłowej.  

Miejscem rozgrywek było Centrum Rozrywki MK Bowling mieszczące się na III piętrze  
Galerii MM. Organizatorzy zapewnili uczestnikom znakomite warunki do gry - zarówno w szachy, 
jak i w bowling, w który grano na 7 najnowocześniejszych w Poznaniu, w pełni automatycznych 
torach.  

Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn 6 - cio osobowych. W składzie każdej drużyny 
obowiązkowo musiała wystartować jedna dziewczynka. Udział wzięły następujące drużyny 
(kolejność według rankingu PZSzach): 

1. UMKS Na Pięterku Poznań 
2. SP 46 Poznań 
3. SP Kostrzyn 
4. SP Czerlejno 
5. SP KSW Poznań 
6. SP6 + SP51 Poznań 
7. SP Kicin 
8. SP Gaudium et Studium Poznań 

 
Rozegrane zostały dwa turnieje: szachowy drużyn na dystansie 5 rund z tempem gry po 15 minut 
na partię dla zawodnika oraz bowlingowy - 1 pełna runda na 7 torach. 

Faworytami turnieju szachowego były dwie najwyżej rozstawione drużyny: UMKS Na 
Pięterku Poznań i SP 46 Poznań. Rywalizacja między tymi drużynami nie przyniosła rozstrzygnięcia 
- obie zdobyły po 13 pkt. meczowych i zdecydowanie przewodziły stawce szachistów. Lepszą 
punktacją dodatkową turniej szachowy wygrała drużyna UMKS Na Pięterku Poznań. Na III m-cu 
turniej szachowy ukończyła SP z Kostrzyna zdobywając 9 pkt.  

Najlepszymi zawodnikiem turnieju szachowego został Mikotaj Nowak z SP 46 uzyskując 5 
pkt. z 5 partii na I szachownicy, a zawodniczką Jagna Smolińska z SP Kostrzyn uzyskując również 
5 pkt. z 5 partii. 

 

  
 
  Mecz na szczycie: Pięterko - SP 46           Sala rozgrywek szachowych 
 



Rywalizacja dzieci na torach bowlingowych poprzedzona została szczegółowym 
wprowadzeniem do tej dyscypliny.  Z tajnikami tej odmiany kręgli oraz zasadami rozgrywek 
zapoznał uczestników Pan Kamil Winiarski z MK Bowling. Wszyscy młodzi uczestnicy tej 
konkurencji zanim rozpoczęli rywalizację turniejową mogli sami wykonać po kilka rzutów 
treningowych. Każda drużyna miała do dyspozycji swój tor i „kulała” pełną rundę. Do klasyfikacji 
końcowej liczyły się wyniki czterech najlepszych w każdej drużynie. Najlepsze wyniki indywidualne 
w tej konkurencji osiągnęły … dziewczynki. Najlepiej kulała Marika Kostecka - 87 pkt. i Agata Ullrich 
- 80 pkt. - obie z drużyny UMKS Na Pięterku. I właśnie bardzo dobra postawa tej drużyny w 
bowlingu pozwoliła tej drużynie na ostateczny triumf w klasyfikacji generalnej. Wśród chłopców 
najlepiej wypadł Mikołaj Nowak zdobywając 78 pkt. Wyprzedził w klasyfikacji kolegę z drużyny SP 
46 Bruno Urbaniaka, który uzyskał 73 pkt. 

 

   
 

 Do rzutu przygotowuje się Mikołaj Nowak          Jest SUPER! Teraz będzie STRIKE!  
 
Wyniki turnieju bowlingowego zadecydowały o miejscach na podium w klasyfikacji generalnej 

turnieju. Drużyna UMKS Na Pięterku Poznań wygrywając zdecydowanie turniej bowlingowy (284 
pkt. małe i 15 meczowych) oraz wygrywając turniej szachowy (13 pkt. meczowych) w łącznej 
klasyfikacji zdobyła 28 pkt. meczowych i o 3 pkt. meczowe wyprzedziła SP 46 w Poznaniu (229 pkt. 
małych w turnieju bowlingowym, co dało 12 pkt. meczowych i 13 pkt. meczowych w szachach). 
Trzecie miejsce w rozgrywkach zajęła SP z Kostrzyna, która w rozgrywkach bowlingowych zajęła IV 
m-ce, a w szachach III i zdobyła łącznie 17 pkt. meczowych. 

 

   
 
  Zwycięzcy klasyfikacji generalnej   II m-ce - SP 46 Poznań 
 
Trzy najlepsze drużyny otrzymały Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla wszystkich 

zawodników tych drużyn oraz dla ich opiekunów Centrum Rozrywki MK Bowling ufundowało karnety 
na gry w bowling i w bilard.      

Wszyscy pozostali uczestnicy rozgrywek otrzymali nagrody rzeczowe i upominki. 
 
 
 
 
 



 

   
 
            III m-ce SP Kostrzyn    Puchary i nagrody dla najlepszych 
 
Najlepsi w klasyfikacji indywidualnej:  w szachach Jagna Smolińska i Mikołaj Nowak oraz w 

bowlingu Marika Kostecka i ponownie Mikołaj Nowak (najwszechstronniejszy uczestnik turnieju!) 
otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe. 
 

    
       

        Jagna Smolińska- najlepsza szachistka        Marika Kostecka - najlepsza w bowlingu 
 

 
 

Najlepszy uczestnik turnieju w 
szachach i w bowlingu - Mikołaj Nowak 

 
W trakcie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali soczki i batony ufundowane przez Galerię MM. 
 

Organizatorzy zainteresowali obiema dyscyplinami sportu również dorosłych - rodziców i 
opiekunów drużyn. Rozegrali oni dwa turnieje: bowlingowy i błyskawiczny turniej szachowy. 
W trakcie drużynowych rozgrywek szachowych dzieci, dorośli rywalizowali na torach bowlingowych.  
Na początku tego turnieju Pan Kamil Winiarski szczegółowo objaśnił zasady gry w bowling i bardzo 
dobrze przygotował opiekunów poszczególnych drużyn do późniejszej pomocy, której udzielali 
swoim podopiecznym w ich turnieju bowlingowym. 



W turnieju bowlingowym opiekunów udział wzięło 8 uczestników, z których najwięcej punktów 
„wykulali”: Mariusz Kostecki - 117 i Piotr Smoliński - 115. Świetnie radziły sobie również 
uczestniczące w tym turnieju Panie: Barbara Lewandowska i Sylwia Kostecka. 
W błyskawicznym turnieju szachowym startowało 6 uczestników. Wygrała faworytka Emilia 
Podymska, wyprzedzając o 1 pkt. P. Smolińskiego. I to właśnie Piotr Smoliński okazał się 
najwszechstronniejszym spośród opiekunów i wygrał klasyfikację łączną szachowo-bowlingową 
opiekunów. Drugie miejsce w tej rywalizacji zajął Krzysztof Łączkowski. Obaj Panowie, jak również 
Emilia Podymska i Mariusz Kostecki otrzymali w nagrodę cenne książki. Pozostali uczestnicy 
turniejów opiekunów otrzymali drobne upominki.  
  

    
  

Rozgrywki opiekunów w bowling i w szachy 
  

    
 

   Najlepsi w klasyfikacji generalnej              Rodzice i opiekunowie 
 
 Sponsorami Turnieju była Galeria MM i Centrum Rozrywki MK Bowling, którym należą się 
serdeczne podziękowania za wspaniale ugoszczenie szachistów i wzorowe przygotowane 
rozgrywek. 
 Turniej szachowo-bowlingowy spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i został bardzo 
dobrze przyjęty zarówno przez uczestniczące w nim dzieci jak również dorosłych. Taki sposób na 
spędzanie wolnego czasu będzie dalej propagowany i organizowane będą kolejne turnieje łączące 
rywalizację w szachach z rywalizacją w innych dyscyplinach sportu. Z uwagi na ogromne 
zainteresowanie bowlingiem zorganizowany zostanie kolejny turniej szachowo-bowlingowy, tym 
razem indywidualny. 
 
Turniej bowlingowy sędziował Kamil Winiarski. 
Turniej szachowy sędziowali: Hanna i Marek Zboroń 

              
                      Marek Zboroń   

                       Sędzia Główny             

 


