
VII Mistrzostwa III LO i III Mistrzostwa G 13 w szachach 

Rekordowa liczba 
uczestników 

W auli HI Liceum Ogólnokształ
cącego w Płocku rozegrane zostały 
VII Mistrzostwa Liceum i III Mi
strzostwa Gimnazjum nr 13. Do ry
walizacji zgłosiła się rekordowa 
liczba uczestników - 37 licealistów 
i 16 gimnazjalistów. Sędzią zawo
dów był Tomasz Zbrzezny. 

Gimnazjaliści zostali podzieleni na 
dwie grupy po 8 szachistów każda 
i grali ze sobą systemem „każdy z ka
żdym". Po wstępnych rozgrywkach, 
po dwóch kolejnych zawodników 
przechodziło do finałów A, B, C i D. 

Niekwestionowanym faworytem 
mistrzostw był zwycięzca dwóch po
przednich edycji mistrzostw Krzysztof 
Wanecki z klasy DI ag, który i tym ra
zem nie zawiódł - wygrał wszystkie 
siedem partii rundy wstępnej i awanso
wał do finału. W drugiej grupie podob
nym wynikiem mógł się pochwalić je
go kolega z klasy Sławomir Łabiński. 
Do finału A weszli także: Tomasz 
Leszczyński z klasy HI bg, który wy
grał 6 partii (uległ tylko Waneckiemu), 
a z drugiej grupy Igor Hawryluk, także 
z klasy HI bg, z wynikiem 5,5 pkt. 

Zgodnie z oczekiwaniami, w finale 
mistrzostw gimnazjalistów najlepszy 
okazał się Krzysztof Wanecki, który 
wygrał wszystkie trzy partie, II miej
sce zajął Sławomir Łabiński, HI - To
masz Leszczyński, a IV - Igor Haw
ryluk. Warto przypomnieć, że w 2010 
roku ostateczna kolejnos'ć zawodni
ków na zakończenie turnieju była ta
ka sama. W finale B zwyciężył Woj
ciech Stachowicz z klasy III ag, zas' 
w finale C Bartosz Marchlewicz 
z klasy DI ag, obaj z kompletem fina
łowych punktów. 

Licealiści mieli większą konku
rencję, musieli zostać podzieleni aż 
na cztery grupy, trzy 9-osobowe 
i jedną 10-osobową. Zwycięzcy 
grup awansowali do finału A, a po
zostali, po jednym z każdej grupy, 
do kolejnych finałów.Wynika z tego, 
że trzeba było wygrać wszystkie 
partie, by ostatecznie walczyć 
o zwycięstwo w turnieju. 

W finale A znaleźli się: Kamil 
Tomrdle, klasa III f, 9 pkt.; Adam 
Wardziński, klasa I c, 8 pkt.; Mar
cin Przedpełski, klasa II g, 8 pkt. . 
i Dawid Popławski, klasa III f, 7 I 
pkt. - W grupie złożonej tylko | 
z czterech zawodników każda par
tia mogła przesądzić o końcowym j 
wyniku - tłumaczy Grzegorz Gołę
biewski, który wraz z Bogdanem 
Majewskim zorganizował turniej. 
- Z meczów finałowych zwycięsko 
wyszedł Marcin Przedpełski, który 
zremisował z Dawidem Popław
skim, a pozostałe partie wygrał. II 
miejsce przypadło Adamowi War
dzińskiemu, III Kamilowi Tomrdle, 
a IV zajął Dawid Popławski. W fi
nale B identyczną liczbę punktów 
zdobyli Piotr Czekaj z klasy II c 
i Łukasz Kiciński z III g, którzy 
ostatecznie zakończyli zawody od
powiednio na pozycji 5-6. 

Organizatorów wspierał Tomasz 
Zbrzezny z płockiej filii Politechniki 
Warszawskiej, który poza fachowym 
sędziowaniem wspomógł turniej bra
kującymi kompletami szachów i ze
garami szachowymi. Puchary dla naj
lepszych ufundowała rada rodziców 
Zespołu Szkół nr 3. Jol. 


