IX TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GAUDIUM ET STUDIUM w Poznaniu
W dniu 10 listopada 2018 r. w Prywatnej Szkole GAUDIUM ET STUDIUM już po raz dziewiąty
zorganizowany został Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
GAUDIUM ET STUDIUM.
Uczestnikami turnieju były dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i klubów szachowych
z Poznania i okolicy, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe, w tym
rodzice i opiekunowie startujących dzieci.
W tym roku do turniejowej rywalizacji zgłosiło się 51 uczestniczek i uczestników. Rozegrane zostały
trzy oddzielne turnieje – A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej, B dla dzieci klas IV – VIII
szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych oraz D dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób
dorosłych.
Rozgrywki w grupie młodszej A przeprowadzone zostały systemem szwajcarskim kontrolowanym
na dystansie 6 rund, w grupie B systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund oraz
w grupie D systemem „każdy z każdym”. W turniejach grano tempem gry po 15 minut na partię dla
każdego zawodnika.

W grupie dzieci młodszych w rywalizacji udział wzięło 21 uczestników, w tym 4 dziewczynki.
Skład turnieju został odmłodzony w stosunku do ubiegłego roku – wystartowało wielu uczestników,
dla których był to pierwszy lub jeden z pierwszych turniejów w życiu. Dlatego trudno było
wskazywać faworyta. Najlepiej poradził sobie doświadczony już w turniejach szachowych Bernard
Zenker, który wygrał wszystkie partie i zasłużenie zdobył I m-ce z wynikiem 6 pkt. Bernard zdobył
Puchar Dyrektora GES, dyplomy i nagrodę rzeczową. Na drugim miejscu turniej ukończył Tomasz
Cholewa zdobywając 5 pkt., a trzeci był Mikołaj Breliński z dorobkiem 4 pkt. Najlepszy uczeń SP
Gaudium et Studium Jan Zalewski z dorobkiem 4 pkt. zajął czwarte miejsce i z rąk Dyrektora
otrzymał statuetkę.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Lena Garwacka, która w turnieju zajęła dziewiate miejsce i
zdobyła3 pkt. Lena za swój wynik odebrała puchar ufundowany przez Dyrektora Szkoły.
Najlepszą zawodniczką, uczennicą SP Gaudium et Studium, została Amelia Nowak, która zdobyła
2,5 pkt. i statuetkę.
Wszyscy uczestnicy turnieju nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

W grupie B dla dzieci starszych ze szkół podstawowych do rywalizacji stanęło 24 uczestników, w
tym 5 zawodniczek. W grupie zagrało również troje uczestników z klas VII i VIII szkoły
podstawowej. Faworytami byli uczestnicy z najwyższymi kategoriami szachowymi. Oni też stoczyli
zaciętą walkę o zwycięstwo w turnieju. Turniej pewnie wygrała jedna z faworytek turnieju i
zwyciężczyni z ubiegłego roku – Zofia Roszkiewicz, która nie przegrała żadnej partii i zdobyła 6
pkt. wyprzedzając najgroźniejszych konkurentów o cały punkt. Na kolejnych miejscach turniej
ukończyli: II miejsce Kornel Garwacki i III miejsce Jan Cholewa.
Zosia zdobyła dwa puchary ufundowane przez Dyrektora GES – za zwycięstwo w turnieju oraz dla
najlepszej zawodniczki turnieju.
Statuetkę dla najlepszych uczestników ze szkoły Gaudium et Studium odebrali Cyprian Zwolński
i Anna Zwolińska.
W klasyfikacji uczestników z najstarszych klas szkół podstawowych I miejsce zajął Wiktor Tański z
wynikiem 4,5 pkt., drugie Jakub Tański z wynikiem 4 pkt, a trzecia była Alicja Jakubowicz 3,5 pkt.
Wiktor i Alicja odebrali z rąk Dyrektora GES puchary dla najlepszych w tej kategorii wiekowej, a
Alicja dodatkowo statuetkę dla najlepszej zawodniczki ze szkoły Gaudium et Studium.
Podobnie jak w turnieju A wszyscy uczestnicy turnieju nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami
rzeczowymi.

W grupie D dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla dorosłych udział wzięło 6 uczestników, w
tym 1 zawodniczka.

Turniej toczył się „pod dyktando” dwóch zawodników: Jana Purzyckiego i Piotra Konieczyńskiego,
którzy wygrali z pozostałymi uczestnikami, remisując między sobą. W zarządzonej dogrywce Jan
Purzycki pokonał Piotra Konieczyńskiego i zdobył I miejsce w tej grupie z wynikiem 4,5 pkt. Z takim
samym wynikiem II miejsce zajął Piotr Konieczyński. Na III miejscu turniej ukończył Patryk Papis
zdobywając 3 pkt.
Uczestnicy tego turnieju otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i nagrody książkowe.

Turniej rozegrany został w przestronnej auli SP Gaudium et Studium. Warunki do gry były bardzo
dobre, zarówno dla uczestników, jak również dla wielu kibiców - głównie rodziców grających dzieci,
którzy mogli swobodnie obserwować przebieg rozgrywek. Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje.
Na zakończenie Turnieju Dyrektor Szkoły Piotr Gulewicz pogratulował zwycięzcom oraz
podziękował wszystkim uczestnikom i osobom towarzyszącym szachistom.
IX Turniej Szachowy w Szkole Gaudium et Studium sędziowali Hanna, Marcin i Marek Zboroń.
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