
SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU  

SZACH - STRIKE - MAT 

Poznań 10 kwietnia 2016 r.  
 

W dniu 10 kwietnia 2016 r. rozegrany został II turniej II Cyklu Turniejów łączących rozgrywki 
szachowe z rozgrywkami w sportach fizycznych.  

Tym razem młodzi i starsi szachiści byli gośćmi Centrum Rozrywki MK Bowling w Galerii MM 
w Poznaniu i rywalizowali w szachach i w bowlingu. Klub bowlingowy gościł szachistów już po raz 
czwarty, więc wśród nich było już wielu bardzo dobrze „kulających” uczestników.  

O doskonale warunki do rozgrywek i słodki poczęstunek dla uczestników zadbali Dyrektor 
Galerii MM Szymon Szała i kierownik Centrum MK Bowling Kamil Winiarski, który otworzył turniej 
oraz przed samymi rozgrywkami bowlingowymi przekazał najmłodszym uczestnikom szczegółowe 
informacje o zasadach gry w popularne kręgle i prawidłowym zachowaniu na torach. 

W Turnieju udział wzięło 49 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 w turnieju A grano systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund, z 
tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika, natomiast w turniejach B i C systemem „każdy z 
każdym”, z takim samym tempem gry. 
Rozgrywki w bowling przeprowadzone zostały we wszystkich grupach poprzez rozgranie pełnej 
rundy (10 rzutów), przy czym w najmłodszej grupie A do 12 lat dziewczęta rywalizowały oddzielnie.  
Uczestnicy walczyli o puchary i statuetki 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 34 uczestników, w tym 7 dziewczynek. 

Faworytem w rozgrywkach szachowych był Witold Lewandowski, zawodnik z najwyższym 
rankingiem szachowym oraz Jagna Smolińska wśród dziewcząt. Z uwagi na udział w bowlingu wielu 
nowych uczestników, którzy nie brali udziału w poprzednich zmaganiach na torach, trudno było 
przed turniejem wskazać murowanych faworytów w tej konkurencji. 

Po rozegraniu I rundy turnieju szachowego uczestnicy Turnieju A przenieśli się na tory 
bowlingowe i rozegrali bardzo zacięty turniej kręglarski. Najlepsze wyniki w tej konkurencji uzyskali: 
Mikołaj Włodarz, Adam Baranowski i Michał Pieścikowski wśród chłopców oraz Nikola Janikowska, 
Jagna Smolińska i Weronika Jęczmionka wśród dziewcząt. 

W dokończonym po bowlingu turnieju szachowym faworyci nie zawiedli. Klasyfikację 
generalną pewnie wygrał Witold Lewandowski, wyprzedzając Krzysztofa Barałkiewicza, co 
stanowiło ogromną niespodziankę i wielki sukces Krzysia w tym turnieju oraz Leona Czyżewskiego, 
Piotra Uchmana i najlepszą zawodniczkę Jagnę Smolińską. Wśród dziewczynek kolejne miejsca 
zajęły Weronika Jęczmionka i Nikola Janikowska. 

 
 



   
 

   
 

   
 

 
W klasyfikacji końcowej wśród chłopców zdecydowanie I miejsce zajął Witold Lewandowski 

zdobywając 1060 pkt., przed Adamem Baranowskim i Mikołajem Włodarzem. 
W klasyfikacji dziewcząt wygrała pewnie Jagna Smolińska zdobywając 1025 pkt przed 

Weroniką Jęczmionką i Nikolą Janikowską. 
Witold i Jagna prowadzą w klasyfikacji generalnej w tej grupie po II turniejach Cyklu. 

 
W Turnieju B udział wzięło 7 uczestników, w tym 2 zawodniczki. Tym razem nie było 

zdecydowanego faworyta. W trakcie rozgrywek szachowych okazało się jednak, że w tym dniu 
doskonałą formą wykazała się Majka Andrzejewska wygrywając wszystkie partie szachowe, a w 
trudnym turnieju bowlingowym zajęła II miejsce, przegrywając tylko nieznacznie z najlepszym w tej 
konkurencji Mateuszem Dokowiczem. Pozwoliło to Majce wygrać klasyfikację generalną turnieju 
zdobywając 1170 pkt i wyprzedzając Mateusza Dokowicza i Macieja Gamalczyka.  Dla Majki ten 
sukces to kolejny dobry wynik i prowadzenie w klasyfikacji łącznej tej grupy po II turniejach Cyklu. 

 
 



   
 

   
 

 Turniej C zgromadził na starcie 8 uczestników. Zdecydowanym faworytem w rozgrywkach 
bowlingowych był Piotr Smoliński, jednak trudno było przewidzieć jak ułoży się klasyfikacja 
generalna, gdyż nieznane były umiejętności kręglarskie faworyta turnieju szachowego Wladimira 
Rogos z Ukrainy. Obaj faworyci pewnie wygrali swoje konkurencja, ale dzięki lepszej postawie 
Piotra Smolińskiego w szachach niż Wladimira w bowlingu, klasyfikację generalną wygrał ten 
pierwszy zdobywając 1140 i wyprzedzając Wladimira Rogos i Mateusza Pieścikowskiego.  
Jedyna zawodniczka Joanna Dokowicz z wynikiem 1005 pkt. zajęła wysokie IV miejsce. 

 Piotr Smoliński prowadzi zdecydowanie w klasyfikacji generalnej tej grupy po II 
turniejach Cyklu. 

 
 

   
 

   
 

 
 



 

    
 
 
Turniej sędziowali:  Hanna, Marcin i Marek Zboroń. 
   

 

              Marek Zboroń   
                          /-/     
                   Kierownik i Sędzia  

  Główny Turnieju 
   

 


