
SPRAWOZDANIE  

Z TURNIEJU SZACHOWEGO Z OKAZJI 

DNIA DZIECKA 

W GALERII PESTKA 
 

W dniu 1 czerwca 2014 r. w Galerii PESTKA w Poznaniu, przy Al. Solidarności 47, rozegrane 
zostały, z okazji Dnia Dziecka, trzy turnieje szachowe: dla dzieci do lat 12, dzieci i młodzieży od lat 
13 do 18 oraz dla osób dorosłych. 

W tym roku Dzień Dziecka w Galerii PESTKA obchodzony był pod hasłem „Dzień Dziecka z 
Garfieldem” - w dniach 31.05 - 1.06. b.r. dla dzieci zorganizowanych zostało szereg imprez, 
prezentacji i konkursów. Główną atrakcją w dniu 1 czerwca były turnieje szachowe, które 
zorganizowane zostały wspólnie przez Galerię PESTKA i Sekcję Szachową AZS Politechnika 
Poznań. 

Tym razem rozgrywki odbyły się nie na otwartej przestrzeni lecz w jednym z pomieszczeń na 
I piętrze Galerii, jednak warunki dla gry były dla wszystkich uczestników bardzo dobre.  

Impreza z okazji Dnia Dziecka była już szóstą imprezą szachową zorganizowaną w tej galerii 
handlowej. Tym razem  w zawodach uczestniczyło 63 zawodniczek i zawodników. Turniejom jak 
zwykle przyglądała się liczna grupa kibiców - głównie rodziców i opiekunów grających dzieci. 

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 39 uczestników, w tym 8 dziewczynek. 
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 wygrywając wszystkie partie ze 100% wynikiem zajął pewnie I m-ce. 
II m-ce z dorobkiem 6,0 pkt.,  zajął Stanisław Paprocki z UMKS Na Pięterku, a na trzecim miejscu 
turniej ukończył jego kolega klubowy Sebastian Półtorak zdobywając 5,0 pkt.  
Tym razem najlepszą zawodniczką turnieju była Agata Ullrich, która zdobyła 5,0 pkt. i zajęła VI 
miejsce. Najmłodszy uczestnik Olgierd Tadych zdobył 4 pkt. i zajął 14 miejsce. 
 

                  
   



 
TURNIEJ "B": dla dzieci i młodzieży od 13 do 18 lat zgromadził 10 uczestników, w tym 2 
dziewczynki, które odegrały znaczącą rolę w walce o podium. 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 najlepszą zawodniczkę turnieju Karolinę Jarmużek z klubu Lech WSUS Poznań 
Na III miejscu, z dorobkiem 5,0 pkt. turniej ukończyła Bogumiła Walkowiak z AZS Politechnika 
Poznań.  
 

             
 
 
     
TURNIEJ "C" dla dorosłych zgromadził na starcie 14 uczestników. Po zaciętej rywalizacji I m-ce z 
dorobkiem 6,0 pkt. zajął Krzysztof Grzesiński z Raszyna Poznań, wyprzedzając tylko dodatkową 
punktacją jedyną zawodniczkę grającą w tym turnieju Marię Cholewę.  
III m-ce w turnieju zajął Maciej Przysiecki z dorobkiem 5,0 pkt. 
 

   
       

 
 
Cenne nagrody i upominki dla wszystkich uczestników turniejów ufundowali: 
 Galeria PESTKA i sponsorzy turnieju w tym: Dom Wydawniczy REBIS, Praktiker i wiele 
innych firm. Nagrody wręczała Pani Joanna Piotrowska-Wrzos z Galerii Pestka. 
 
Turniej sędziowali: Hanna i Marek Zboroń 

              
                      Marek Zboroń   

                       Sędzia Główny             

 


