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Choszczno 2018 - II Międzynarodowy Turniej Szachowy Klukom Chess
16.08.2018.

CHOSZCZNO. Dzisiaj (19 sierpnia) w południe zakończył się II Międzynarodowy Turniej Szachowy Klukom
Chess. W kategorii A triumfował PAWEŁ PIOTROWSKI (na zdjęciu z lewej) z Zielonej Góry, natomiast w
kategorii B ALEKSANDRA ZAJĄC z Wielunia. W pierwszej grupie z choszcznian najwyżej, bo na piątym
miejscu uplasował się SEBASTIAN MATUL, a w drugiej tuż za podium uplasowała się EMILIA FURS.

II Międzynarodowy Turniej Szachowy Klukom
Chess trwał pięć dni (od 15 do 19 sierpnia) i rozgrywany był w
kategorii open A (dla zawodników z rankingiem co najmniej 1600 punktów)
i open B (maks. 1600). W pierwszej grupie zawodnicy rozegrali 9,
natomiast w drugiej 11 rund. W sumie do Choszczna przyjechało 30
szachistów z całej Polski. &ndash; To bardzo trudny termin i nie łatwo jest
nam konkurować z imprezami, które już od lat mają swoją markę &ndash; tak
frekwencję skomentował OSKAR ROSŁON, prezes Uczniowskiego Klubu
Szachowego Skoczek. I rzeczywiście, w kalendarzu Polskiego Związku
Szachowego znaleźliśmy informację o tym, że w tych dniach w Polsce
odbyło się ponad 50 turniejów szachowych.
W kategorii A zwyciężył PAWEŁ PIOTROWSKI (8,0 pkt - Caissa Pion Zielona Góra), który wyprzedził
FRANCISZKA SERNECKIEGO (7,5 - MUKS MDK Wrocław) i PIOTRA PONIEWIERSKIEGO
(7,0 - UKS Gedanensis Gdańsk). Tu z najlepszymi rywalizowała szóstka
reprezentantów gospodarzy, a z nich najwyżej, bo na piątym miejscu
uplasował się SEBASTIAN MATUL (5,5 &ndash; Skoczek Choszczno).
W kategorii B (rozegrano 11 rund) wygrała ALEKSANDRA ZAJĄC (8,5 - UKS Piątka Wieluń), a podium
uzupełnili, drugi ANDRZEJ ZEISSEL (8,5 - KSz Gryf Szczecin) i trzeci MATEUSZ DREJCZYK (7,0 - Pałac
Młodzieży Szczecin). Tę samą ilość punktów miała choszczeńska para, czwarta EMILIA FURS i piąty
KAMIL KALITA.

Tadeusz Krawiec

CHOSZCZNO. Wczoraj (15 sierpnia) wystartował II Międzynarodowy Turniej
Szachowy Klukom Chess. Zawody rozgrywane są w kategoriach do (B) i
powyżej (A) 1600 punktów rankingowych. Po pierwszym dniu (po rozegraniu
dwóch partii), w grupie B prowadzi ANDRZEJ ZEISSEL (Gryf Szczecin), a w
kategorii A FRANCISZEK SERNECKI (MUKS MDK Wrocław). Z choszcznian
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najwyżej plasują się DOMINIK DROŻDŻYŃSKI i KRZYSZTOF SIELICKI.

Podczas wczorajszego otwarcia turnieju organizatorzy przypomnieli postać starosty ADAMA
ANDRIASZKIEWICZA,
patrona tej imprezy. &ndash; Bardzo aktywnie wspierał nasze działania, i tu
chciałbym podkreślić, że był jedną z niewielu osób w regionie, które
otrzymały honorową odznakę &bdquo;Przyjaciel szachów&rdquo; &ndash; mówił OSKAR ROSŁON,
prezes Uczniowskiego Klubu Szachowego Skoczek. Przypomniał też, że to
właśnie on otwierał, a przede wszystkim organizacyjnie wspierał
ubiegłoroczną edycję turnieju. Wczoraj patrona turnieju
wspominali również, otwierający drugą edycję wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK i starosta WIOLETTA
KASZAK.
***

Klukom Chess 2018 potrwa pięć dni (finał 19 sierpnia) i rozgrywany jest w
kategorii Open A (dla zawodników z rankingiem PZSzach co najmniej
1600 punktów) i kategorii Open B (dla zawodników z rankingiem PZSzach
maks. 1600). Rundy odbywają się codziennie (pierwsza od 9.30, druga od
15.00), w sali lustrzanej Choszczeńskiego Domu Kultury.
Po wczorajszej inauguracji w kategorii A z kompletem punktów (wygrali po dwie partie) prowadzą:
FRANCISZEK SERNECKI (Wrocław), PAWEŁ PIOTROWSKI (Zielona Góra) i KRZYSZTOF SIELICKI
(Choszczno), natomiast w kategorii B, aż czterech zawodników wygrało po dwie partie: ANDRZEJ
ZEISSEL (Szczecin), ALEKSANDRA ZAJĄC (Wieluń), DOMINIK DROŻDŻYŃSKI (Choszczno) i MATEUSZ
DREJCZYK (Szczecin). Dzisiaj (16 sierpnia) o 9.30 zawodnicy rozpoczęli trzecią rundę.
Tadeusz Krawiec

Terminarz rozgrywek Klukom Chess 2018

Czwartek 16.08.2018 r. (9:30-13.30 &ndash; III runda, 15:00-19:00 &ndash; IV runda)
Piątek 17.08.2018 r. (9:30-13.30 &ndash;V runda, 15:00-19:00 &ndash; VI runda)
Sobota 18.08.2018 r. (9:30-13.30 &ndash; VII runda, 15:00-19:00 &ndash; VIII runda)
Niedziela 19.08.2018 r. (9:30-13.30 &ndash; IX runda od 13:30 - dekoracje i zakończenie turnieju)
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