
Przy szachownicy siedzą Adam Wardziński i Piotr Czekaj 

W Ul Liceum Ogólnokształcącym 
w Płocku rozegrane zostały VI Mi
strzostwa Płocka Szkół Ponadgimna-
zjalnych w szachach. W turnieju 
wzięło udział sześć drużyn: Małacho-
wianka, Jagiellonka, HI LO, V LO 
z Centrum Edukacji, LO Stowarzy
szenia Oświatowców Polskich i ekipa 
ZST70. 

Szkoły były reprezentowane przez 4-
osobowe drużyny, które w turnieju gra
ły systemem „każdy z każdym" po 
dwie partie. Do zdobycia w każdym 
meczu było dwa razy po 20 pkt. Tempo 
gry ustalono na 10 minut na partię na 
zawodnika, czyli 20 minut. Gracz, któ
remu skończył się czas, przegrywał bez 
względu na sytuację na szachownicy. 

Turniej był bardzo wyrównany i po 
pierwszej turze różnice między czoło
wymi ekipami były niewielkie. Zawod
nicy z Małachowianki mieli na swoim 
koncie 14 pkt., uczniowie III LO 13 
pkt., V LO - 12 pkt., Jagiellończycy 
i ZST 70 po 10 pkt. Jedynie ekipa SOP 
nie liczyła się w rozgrywce. 

Mimo zażartej walki druga tura nie 
zmieniła kolejności zespołów. Ekipa 
Małachowianki dorzuciła do swojego 
dorobku 13 pkt., UJ LO także 13 pkt., 
po 11 pkt. wywalczyli uczniowie Ja
giellonki, V LO i ZST. Zespół SOP po
nownie zdobył tylko 1 pkt. 

Ostatecznie w VI Mistrzostwach 
Płocka zwyciężyli uczniowie Mała

chowianki, którzy zdobyli 27 pkt., 
a w zawodach wystąpili w składzie: 
Przemysław Wis'niewski, Szymon 
Kuźnicki, Edward Mycroft i Maciej 
Tokaj. II miejsce przypadło szachi
stom z III LO, którzy ulegli zwycięz
com nieznacznie, gromadząc 26 pkt., 
a w barwach szkoły zagrali: Adam 
Wardziński, Piotr Czekaj, Kamil 
Tomrdle i Dawid Popławski. Na III 
pozycji uplasowali się uczniowie V 
LO: Adam Piskorz, Emil Mysera, 
Marcin Zieliński i Damian Kożuszek; 
którzy wywalczyli 23 pkt. 

Drużyny LO im. marsz. St. Mała
chowskiego i Ul LO nie przegrały żad
nego meczu, zremisowały odpowied
nio po 5 i 6 spotkań, a pozostałe wygra
ły. W zespole UJ LO (organizatora mi
strzostw) najlepszy wynik osiągnął gra
jący na czwartej szachownicy Dawid 
Popławski, który zdobył 9,5 pkt. w 10 
partiach, oraz grający na trzeciej sza
chownicy Kamil Tomdrle. 

Turniej zorganizowany został przez 
nauczycieli UJ LO: Grzegorza Gołę
biewskiego i Bogdana Majewskiego, 
sędziował Tomasz Zbrzezny. Jol. 


