
Sprawozdanie z I Otwartego Turnieju Szachowego o Mistrzostwo 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach 

 

 W czerwcowym upale, środku tygodnia i zamieszaniem spowodowanym końcem roku 

szkolnego 2015/2016 odbył się I Otwarty Turniej Szachowy o Mistrzostwo Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach. Turniej (zgodnie z promującymi 

plakatami, rozwieszonymi w strategicznych punktach budynku szkoły) miał się odbyć 

punktualnie o godzinie 11:50. Jednak sędziego głównego dało już się zauważyć w budynku 

przed godziną 10:30… 

 Turniej odbył się w klimatyzowanej Sali nr 35 na pierwszym piętrze budynku 

szkolnego. Sala, jak się okazało w praktyce spełniła swoją rolę przyjmując na to czerwcowe 

popołudnie, bagatela 39 zawodników. Przygotowania sali do gry biegły w pogodnej i cichej 

atmosferze i punktualnie o godzinie 11:50 sala była w stanie przyjąć uczestników turnieju. 

 Proces rejestracji uczestników w turnieju okazał się ciężką przeprawą dla sędziego  

i samych zawodników. Potwierdzenie swojego przybycia, rozegranie kilku rozgrzewkowych 

meczów towarzyskich oraz wyczekiwanie zagubionych w budynku szkolnym tego dnia 

uczestników znacząco wydłużyło czas otwarcia turnieju. W związku z tym po 

przeprowadzeniu solidnej rozgrzewki, uczestnicy po usłyszeniu szkolnego dzwonka udali się 

na posiłek.  

 Uroczyste rozpoczęcie turnieju nastąpiło po przerwie obiadowej. Zawodnicy usłyszeli 

kilka ciepłych słów od Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  

w Zbrosławicach, mgr Urszula Gierszewska. Następnie sędzia główny opowiedział  

o zasadach i ramowym planie rozgrywania turnieju. Z racji braku pytań ze strony uczestników 

turnieju nastąpiło wyczekiwane „rozpoczynamy rundę pierwszą”. Sportowa walka na 

dystansie 7 rund została rozpoczęta.  

 Zawody rozgrywano w dwóch grupach wiekowych: Grupa A- uczniowie klas IV-VI 

(14 uczestników) i Grupa B- uczniowie klas I-III (25 uczestników). Turniej cieszył się 

sporym zainteresowaniem także wśród płci pięknej- wystąpiło aż 8 pań (20,5%). Turniej 

został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund 15-minutowych. W czasie 

trwania turnieju wszyscy uczestnicy zachowywali się według zasad fair play, panowała 

atmosfera zdrowej sportowej rywalizacji i przyjaźni. 



 Pomimo wielu potknięć, niespodziewanych zwrotów akcji, fantastycznych zagrań  

i spektakularnych pojedynków udało się wyłonić laureatów zawodów. I tak odpowiednio  

w grupie A najlepszym okazali się być: 

1. Idzik Paweł z dorobkiem 7 punktów 

2. Połoński Eryk z dorobkiem 5,5 punktu 

3. Słomska Aleksandra z dorobkiem 5 punktów 

 

W grupie B: 

1. Murzyn Bartłomiej z dorobkiem 6 punktów 

2. Guś Szymon z dorobkiem 5,5 punktu 

3. Słomska Maja z dorobkiem 5 punktów 

 

Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy i jednocześnie 

zapraszamy na kolejne organizowane przez UKS Sokół Zbrosławice Turnieje Szachowe. 

 

Zbrosławice, 21 czerwiec 2016 rok.                                                         Michał Pawłowski 


