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23.10.2010
I Turniej szachowy z okazji Święta Edukacji Narodowej
Rozgrywki zostały po raz pierwszy zorganizowane wspólnie z
Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną dzięki zaangażowaniu p. Joanny Gwiazdy ,
dyrektorki Liceum Ogólnokształcącego Umiejętności Twórczych w Sieradzu , oraz
p.Ireneusza Pietrusa .
Na wstępie muszę stwierdzić ,że byłem mile
zaskoczony salą gry oraz organizacją turnieju.
Sprzęt do gry i kącik sędziowski były przygotowane
na długo przed rozpoczęciem turnieju ,duża sala do
gry odizolowana od hałasu , aż chciało się grać.

Ireneusz Pietrus

Joanna Gwiazda

Zawodnicy również dopisali ,chociaż turniej miał charakter bardziej kameralny.Mam jednak
nadzieję , a nawet pewność ,że następne turnieje będą liczniej obsadzone .Ponownie gościliśmy
p.Krzysztofa Długosza z jego podopiecznymi i tym razem pokazali się z bardzo mocnej strony,
o czym napiszę dalej.
Rozgrywki były prowadzone systemem szwajcarskim na dystansie VIII rund w tempie 15 minut.
W kategorii „open” zwyciężył Krzysztof Długosz 7,0 pkt przed Andrzejem Maciejczakiem 7,0
i Jackiem Żołądkowskim 5,5
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W kategorii „junior” byłem mile zaskoczony pierwszym miejscem Krzysztofa Tubilewicza 4,5 ,
drugie miejsce zajął Adam Kubiak 4,0 przed Mateuszem Jaworskim 4,0.

W kategorii „junior do lat 14 „ zwyciężył Mateusz Okrojek 4,0 pkt /podopieczny K.Długosza/, przed
Szymonem Jaworskim 4,0 pkt i Maciejem Pietrusem 3,5 pkt.
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Pełne wyniki można znaleźć tutaj......... i
do obejrzenia tutaj............. .

tutaj …............ , galeria fotek z turnieju jest

W tym miejscu powinienem już skończyć ,ale wybierając zdjęcia do powyzszego tekstu ,
natknąłem się na fotkę dwóch panów , na której ich postawa i miny są bezcenne :D.
Pan z lewej , z krzyżykiem
na brzuchu prawdopodobnie myśli ,
„Nic nie wiem , nic nie widziałem ,
a tak w ogóle to nie jestem ja „
Pan po prawej z koszyczkiem/łódką ?
„Co prawda nie wiem o co chodzi ,ale
jestem pewny ,że mam rację ,chociaż
mogę jej najprawdopodobniej nie mieć„
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Dariusz Spętany , sędziowie turnieju w WSHE.
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