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Zwyciężczyni turnieju Karolina 
Czekaj 

W Zespole Szkół nr 3 w Płocku 

Szkolne mistrzostwa szachowe 
W auli Zespołu Szkół nr 3 

w Płocku odbyły się V Mistrzo
stwa HI Liceum Ogólnokształcą
cego i I Mistrzostwa Gimnazjum 
nr 13 w szachach. W turnieju wy
startowało 36 zawodników z lice
um i 8 z gimnazjum. 

Zawodnicy III LO zostali podzie
leni na 6 grup, po 6 zawodników 
w każdej. Zwycięzcy awansowali do 
finału A, zajmujący kolejne miejsca 
- do finału B, C i tak dalej. Gracze 
z Gimnazjum walczyli o trofea 
w dwóch grupach po 4 zawodników. 
Dwaj pierwsi w grupie trafiali do fi
nału A, pozostali musieli zadowolić 
się dalszą grą w finale B. Czas 
przeznaczony na partię wynosił 10 
minut na zawodnika. 

W finale A bezapelacyjnie zwy
ciężyła Karolina Czekaj z klasy II e, 
która w całym turnieju zremisowała 
tylko jedną partię z Kamilem Myse
ra, a pozostałe wygrała, zdobywając 
9,5 pkt. z 10 możliwych. II miejsce 
wywalczył Michał Dziwota z klasy 

II h, który zgromadził 9 pkt, a III 
Kamil Mysera z klasy II g, zdobyw
ca 7 pkt. 

Największym pechowcem turnie
ju okazał się ubiegłoroczny zwy

cięzca mistrzostw Dawid Slupiński, 
który w całym meczu przegrał tylko 
jedną partię, w eliminacjach. Spra
wiło to, że zajął II miejsce w grupie, 
trafił do grupy B i choć wygrał 
wszystkie pozostałe pojedynki, to 
nie mógł już walczyć o najwyższe 
miejsca w turnieju. 

Pierwsza trójka z finału A, czyli 
Karolina Czekaj, Michał Dziwota 
i Kamil Mysera, tworzą drużynę III 
Liceum Ogólnokształcącego na III 
Szachowe Mistrzostwa Szkól Po-
nadgimnazjalnych Płocka. 

W grupie gimnazjalistów bezkon
kurencyjny był Krzysztof Wanecki 
z klasy I a, który zdobył komplet 
punktów w turnieju. II miejsce przy
padło Sławomirowi Łabińskiemu z I 
a, a III - Tomaszowi Leszczyńskie
mu z I b. 

Organizatorami turnieju byli nau
czyciele obu szkól - organizatorów 
zawodów: Grzegorz Gołębiewski 
i Bogdan Majewski. Sędzią zawo
dów był Tomasz Zbrzezny. Jol. 


