
SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU  

SZACH - PING-PONG - MAT 

Poznań 19 marca 2016 r.  
 

W dniu 19 marca 2016 r. turniejem łączącym rozgrywki szachowe z rozgrywkami w tenisa 
stołowego zainaugurowany został II Cykl Turniejów łączących rywalizację w dwóch różnych 
dyscyplinach sportowych: umysłowej i fizycznej.  

Zainteresowanie I Cyklem turniejów rozgrywanych w latach 2014 – 2015 było duże, więc 
Organizatorzy postanowili zorganizować II Cykl, w którym rozgrywkom szachowym towarzyszyć 
będą rozgrywki między innymi w tenisa stołowego, bowling i darta.     

Cały cykl składać się będzie z 4 turniejów, z których trzy najlepsze będą zaliczane do 
klasyfikacji generalnej. 

I Turniej tegorocznego Cyklu „SZACH – PING-PONG – MAT” rozegrany został w Centrum 
Sportu Politechniki Poznańskiej i uzyskał wsparcie Rektora Politechniki Poznańskiej prof. Tomasza 
Łodygowskiego. Bardzo dobre warunki do rozgrywek szachowych i w tenisa stołowego zapewnił 
Dyrektor Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej Wojciech Weiss. 

W Turnieju udział wzięło 39 uczestników. Rozgrywki toczyły się w trzech grupach: turniej A: 
dla dziewcząt i chłopców w wieku do 12 – tu lat, turniej B dla dziewcząt i chłopców w wieku od 13 
do 18 lat i turniej C dla dorosłych. 
W rozgrywkach szachowych we wszystkich turniejach grano systemem szwajcarskim na dystansie 
6 rund, z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika. 
Rozgrywki w tenisa stołowego przeprowadzone zostały we wszystkich grupach systemem grupowo-
pucharowym, przy czym w najmłodszej grupie A do 12 lat dziewczęta rywalizowały oddzielnie.  
Uczestnicy walczyli o puchary i statuetki ufundowane przez Klub Uczelniany AZS Politechnika 
Poznańska dla najlepszych dziewcząt i chłopców w grupach A i B oraz o nagrody rzeczowe                               
i upominki dla wszystkich uczestników. Tradycyjnie już Dom Wydawniczy REBIS ufundował książki 
dla uczestników grupy C.  

Najliczniejszą obsadę miał turniej A, w którym zagrało 18 uczestników. Faworytów w 
rozgrywkach szachowych można było upatrywać w zawodnikach z najwyższym rankingiem 
szachowym: wśród chłopców to Jan Wojdak, Witold Lewandowski i  Filip Łąkowski oraz Paulina 
Woźniak wśród dziewcząt. Poziom gry uczestników w tenisa stołowego był przed turniejem wielką 
niewiadomą. Po rozegraniu I rundy turnieju szachowego uczestnicy Turnieju A przenieśli się na halę 
sportową i rozegrali bardzo zacięty turniej tenisa stołowego. W wyniku rozgrywek eliminacyjnych do 
grupy finałowej awansowali: Igor Zastawa, Jan Wojdak i Noe Rosenfeld i po stojących na bardzo 
wysokim poziomie grach właśnie w takiej kolejności obsadzili podium w popularnego ping-ponga. 

W dokończonym po tenisie turnieju szachowym faworyci nie zawiedli i zajęli pierwsze trzy 
miejsca, w kolejności Wojdak, Lewandowski i Łąkowski. Dzięki bardzo dobremu występowi zarówno 
w szachach jak i w tenisie stołowym, w klasyfikacji końcowej zdecydowanie I miejsce zajął Jan 
Wojdak zdobywając 1170 pkt., przed Filipem Łąkowskim 1025 pkt i Noe Rosenfeldem 1000 pkt. 

 
 

   
 
 



  
 
Turniej tenisa stołowego dziewczęta z grupy A rozegrały systemem 2 – kołowym z udziałem 

4 zawodniczek, z których Jagna Smolińska i Weronika Jęczmionka uzyskały taki sam wynik i o 
zwycięstwie decydował dodatkowy mecz, w którym Jagna po zaciętej walce pokonała Weronikę               
13 – 11. W turnieju szachowym najlepsza była Paulina Woźniak przed Jagną Smolińską. 
Zwycięstwo w tenisie stołowym pozwoliło jednak Jagnie wygrać klasyfikację końcową dziewcząt, z 
wynikiem 1035 pkt., przed Pauliną 1025 pkt. 

 

  
 

  
 
 

W Turnieju B udział wzięło 9 uczestników, w tym 2 zawodniczki. Zdecydowanym faworytem 
w turnieju szachowym był Hubert Niemier, natomiast w turnieju tenisa stołowego grający w 
poprzednim cyklu w grupie do 12 lat Maciej Gamalczyk. Faworyci tych konkurencji nie zawiedli: 
Hubert wykonał plan w 100%, natomiast Maciej nie miał sobie równych na  stołach ping-
pongowych. Nie wystarczyło im to jednak do osiągnięcia pełnego sukcesu: klasyfikacje końcową 
wygrał Maximilian Geski, który oba turnieje zakończył na II miejscu i wygrał zdobywając łącznie 
1140 pkt. Drugi był Maciej Gamalczyk z dorobkiem 1110 pkt, a trzeci Hubert Niemier z wynikiem 
1060 pkt. Najlepszą zawodniczką była Maja Andrzejewska, która zajęła IV miejsce z 1025 pkt. Anna 
Piaskowska zajęła VI miejsce z 945 pkt. 

 



 

  
 

  
 

 Turniej C zgromadził na starcie 12 uczestników. Podobnie jak w turnieju B również tutaj było 
dwóch zdecydowanych faworytów: w turnieju szachowym Damian Bartkowiak posiadający 
najwyższy ranking oraz w turnieju tenisa stołowego Piotr Smoliński zdecydowany zwycięzca 
klasyfikacji generalnej I cyklu w grupie dorosłych i najlepszy w „sportach fizycznych” tego cyklu. 
Zgodnie z przewidywaniami Damian Bartkowiak wygrał szachy ze 100% wynikiem wyprzedzając 
Mateusza Pieścikowskiego i Krzysztofa Łąkowskiego. Turniej tenisa stołowego również wygrał 
faworyt Piotr Smoliński przed Karolem Wojdakiem i Tomaszem Wełnic. Zwycięstwo w szachach i V 
miejsce w tenisie pozwoliły Damianowi Bartkowiakowi wygrać klasyfikację końcową z dorobkiem 
1110 pkt., nieznacznie jednak tylko wyprzedzając Karola Wojdaka 1080 pkt. Trzeci był Piotr 
Smoliński 1035 pkt. Jedyna zawodniczka Joanna Dokowicz z wynikiem 820 pkt. zajęła IX miejsce. 
 
 

   
 

   
  

 
 

  



   
 

   
 
 
Na zakończenie turnieju przekazana została informacja o II Turnieju Cyklu – turnieju  
SZACH - STRIKE - MAT, który rozegrany zostanie w dniu 10 kwietnia 2016 r. w Centrum Rozrywki 
MK Bowling w Galerii MM w Poznaniu. 
Uczestnicy będą rywalizować na szachownicach i na torach bowlingowych. 
 
Turniej sędziowali:  Hanna i Marek Zboroń oraz Paweł Staniszewski 
   

 

              Marek Zboroń   
                          /-/     
                   Kierownik i Sędzia  

  Główny Turnieju 
   

 


