SPRAWOZDANIE
Z TURNIEJU SZACHOWEGO
ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI
DNIA DZIECKA
ORAZ W CELU UCZCZENIA 100 – LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ
POLSKĘ – 198 TURNIEJ AKCJI PZSzach
POZNAŃ 2 CZERWCA 2018 r.
W dniu 2 czerwca 2018 r. w Domu Kultury „ORLE GNIAZDO” w Poznaniu, Os. Lecha 43,
rozegrany został Turniej Szachowy z okazji DNIA DZIECKA przeznaczony dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
W b.r. celem turnieju było również uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę. Turniej był 198 turniejem w Akcji PZSzach „Sto turniejów na stulecie Odzyskania
Niepodległości”.
Jubileusz 100 – Lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i udział w Akcji PZSzach „Sto
turniejów na stulecie Odzyskania Niepodległości” był mocno akcentowany w trakcie turnieju. Na
tablicy wyników przedstawiono krótki rys historyczny dotyczący drogi Polski do niepodległości oraz
załączono zdjęcia, w tym Marszałka Józefa Piłsudskiego grającego w szachy z I Premierem Polski
Jędrzejem Moraczewskim, pochodzącym z Wielkopolski.
Do współpracy przy organizacji i przeprowadzeniu Turnieju Organizatorzy poprosili wiele
osób, z których większość już od kilku lat wspiera turnieje szachowe organizowane w Poznaniu.
Pomoc przy zorganizowaniu turnieju uzyskaliśmy od Pani Bożeny Szydłowskiej – Posłanki na Sejm
VIII kadencji, która od wielu lat wspiera turnieje szachowe organizowane w DK „ORLE GNIAZDO”.
Pomoc przy organizacji Turnieju i ufundowaniu nagród okazali również:
Małgorzata Gładysiak - Kierownik Domu Kultury „ORLE GNIAZDO” w Poznaniu
Wojciech Weiss – Dyrektor Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej
Tomasz Szponder - Prezes Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Poznań
Tadeusz Stachowski - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych
Turniej wspierali wybitni Polscy Szachiści:
Arcymistrzyni Hanna Ereńska – Barlo i Arcymistrz Włodzimierz Schmidt.

Puchary i wybrane nagrody dla najlepszych

Rozgrywki w grupie A

W Turnieju udział wzięło 61 uczestników. Rozgrywki toczyły się w czterech grupach: turniej A: dla
dziewcząt i dla chłopców z przedszkoli i szkół podstawowych do III klasy włącznie, turniej B dla
dziewcząt i dla chłopców szkół podstawowych z klas od IV do VII, turniej C dla dzieci i młodzieży ze
szkół ponadpodstawowych i turniej D dla dorosłych.

W turniejach A, B i D grano systemem szwajcarskim na dystansie 6 (turniej A) i 7 rund (turnieje B i
D), z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika. Turniej C rozegrany został systemem
kołowym, również z tempem gry po 15 minut na partię dla każdego uczestnika.
Wszyscy uczestnicy rywalizowali o puchary ufundowane przez Dom Kultury „ORLE GNIAZDO” oraz
o atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki, a uczestnicy rozgrywek w grupie A dodatkowo o
możliwość wyjazdu na Centralny Turniej Niepodległości, który w ramach Akcji PZSzach „Sto
turniejów na stulecie Odzyskania Niepodległości”, rozegrany zostanie 11 listopada 2018 r. w
Centrum Olimpijskim w Warszawie.
Najliczniejszą obsadę miał już tradycyjnie w tego typu turniejach turniej A dla najmłodszych.
Zagrało w nim 25 uczestników, w tym 6 dziewczynek. Wśród uczestników była kilkunastoosobowa
grupa dziewcząt i chłopców posiadających już kategorie szachowe, a jako faworytów można było
wskazywać Zosię Łaźniewską i Bruno Stachowiaka. Zdecydowanie potwierdziła w tym turnieju
swoją klasę Zofia Łaźniewską z AZS Poznań i pewnie wygrywając wszystkie partie, ze 100%
wynikiem 6 pkt. z 6 partii wygrała turniej grupy A, zdobywając 2 puchary oraz specjalną nagrodę
ufundowaną przez Panią Posłankę, a także nagrodę rzeczową. Zgodnie z regulaminem turnieju
Zosia wygrała również możliwość udziału w Finale Akcji PZSzach „Sto turniejów na stulecie
Odzyskania Niepodległości”. Miejsca II – IV w turnieju zajęli kolejno Bruno Stachowiak z UMKS
Na Pięterku (otrzymał nagrodę od Posłanki), Michał Rugała z NASZACH Nowy Tomyśl i Tymon
Kolendo z Lecha Poznań – wszyscy po 4,5 pkt. Najmłodszy uczestnik turnieju Mikołaj Breliński (ur.
2012 r.) z Baszty Żnin otrzymał specjalną statuetkę.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zwycięzcy: Zosia w pojedynku z Bruno

Najlepsi w turnieju A z Arcymistrzynią

W Turnieju B dla dzieci z klas IV – VII ze szkół podstawowych udział wzięło 22 uczestników,
w tym 2 dziewczynki. Wśród uczestników faworytami byli posiadacze najwyższych kategorii –
zawodnicy z drugimi kategoriami. Turniej pewnie wygrał Mikołaj Stachecki z NASZACH Nowy
Tomyśl uzyskując 6,5 pkt. i zdobywając puchar, dyplomy oraz specjalną nagrodę ufundowaną
przez Panią Posłankę, a także nagrodę rzeczową.

Pojedynek „na szczycie” grupy B

Najlepsi w turnieju B

Na II miejscu turniej ukończył najmłodszy uczestnik tego turnieju (ur. 2010 r.) Mateusz Różański
z UMKS Na Pięterku zdobywając 5,5 pkt. III miejsce wywalczył jego kolega klubowy Paweł
Borkowski z wynikiem 4,5 pkt.
Najlepszą zawodniczką turnieju została Martyna Niemier z Korony Zakrzewo, która w turnieju zajęła
VII miejsce i zdobyła 4,5 pkt. Martyna za zwycięstwo w klasyfikacji dziewcząt otrzymała puchar,
dyplomy, nagrodę ufundowaną przez Panią Posłankę oraz nagrodę rzeczową. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.
Turniej C zgromadził na starcie 6 uczestników, w tym 1 dziewczynę. Trudno buło wskazywać
zdecydowanego faworyta turnieju. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajął Jakub Szczepaniak
z NASZACH Nowy Tomyśl uzyskując 4,0 pkt. i zdobywając puchar, dyplomy oraz specjalną
nagrodę ufundowaną przez Panią Posłankę, a także nagrodę rzeczową. Kolejne miejsca,
z dorobkiem po 3,0 pkt., zajęli Tadeusz Łaźniewski z AZS Poznań i Maja Andrzejewska z UMKS Na
Pięterku Poznań. Maja za zwycięstwo w klasyfikacji dziewcząt otrzymała puchar, dyplomy, nagrodę
ufundowaną przez Panią Posłankę oraz nagrodę rzeczową. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
rzeczowe i dyplomy.

Rozgrywki w grupie C

Uczestnicy grupy C i Arcymistrzyni

Turniej D zgromadził na starcie 8 uczestników. Turniej z wynikiem 6,5 pkt. pewnie wygrał
Hubert Niemier z Korony Zakrzewo, zdobywając puchar, dyplomy oraz specjalną nagrodę
ufundowaną przez Panią Posłankę oraz nagrodę rzeczową.
Kolejne miejsca zajęli Wojciech Nadstoga z UKS Szach Wolsztyn z wynikiem 6,0 pkt. i Janusz
Woda z Lecha Poznań z dorobkiem 4,5 pkt.
Również wszyscy uczestnicy tej grupy otrzymali nagrody.

Rozgrywki w grupie D

Zwycięzca turnieju D i Arcymistrzyni

W klasyfikacji drużynowej (1 uczestnik z turnieju D oraz 1 uczestnik z turnieju A, B lub C)
zdecydowanie I miejsce zajęli Martyna i Hubert Niemier zdobywając 11 pkt. Kolejne miejsca zajęli
Wojciech i Oliwier Nadstoga 8,5 pkt oraz Michał Piotr i Piotr Franc 8 pkt.
Na zakończenie Turnieju przybyła Arcymistrzyni Hanna Ereńska-Barlo, która wręczyła
zwycięzcom puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przez Panią Posłankę Bożenę Szydłowską.
W trakcie zakończenia Arcymistrzyni Hanna Ereńska-Barlo przekazała młodym uczestnikom
wiele ciepłych słów i życzeń dalszych sportowych osiągnięć i determinacji w ich realizacji.
Przypomniała, że swoją karierę sportową rozpoczynała w podobnym do uczestników turnieju A
wieku i dzięki olbrzymiej pracy osiągnęła sukcesy zdobywając dziesiątki medali na Mistrzostwach
Polski i ważnych turniejach międzynarodowych i zdobywając jako pierwsza Polka Tytuł
Arcymistrzyni Szachowej.

Zofia Łaźniewska – laureatka Akcji
PZSzach
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem rodziców i opiekunów.
Turniej sędziowali: Hanna, Marcin i Marek Zboroń.
Marek Zboroń
/-/
Kierownik i Sędzia Główny Turnieju

