
Mistrzostwa szachowe w ZS nr 3 w Płocku 

Faworyci nie zawiedli 

Dawid Slupiński (z lewej) i Michał Dziwota w decydującej partii o II miejsce w turnieju 

40 uczniów Zespołu Szkół nr 3 
wystartowało w mistrzostwach 
szkoły w szachach. 30 walczyło w VI 
Mistrzostwach III Liceum Ogól
nokształcącego, a 10 w II Mistrzo
stwach Gimnazjum nr 13. 

W młodszej grupie zawodnicy za
grali systemem „każdy z każdym", 
w tym samym tempie, 10 minut na 
partię dla zawodnika. W tej rywaliza
cji bezapelacyjnie najlepszy był zwy
cięzca I mistrzostw rozgrywanych 
w ubiegłym roku Krzysztof Wanecki 
z klasy II a. Wygrał 9 z dziewięciu 
partii, pokonał wszystkich rywali 
i odebrał puchar dla najlepszego gim
nazjalisty w szachach w szkole. Trze
ba tu dodać, że nie jest on zupełnym 
amatorem. Regularnie trenuje w Do
mu Kultury pod okiem Tomasz 
Zbrzeznego. Efekty tej współpracy 
widać było w mistrzostwach, także 
w turniejach, w których Krzysztof 
startuje. II miejsce wśród gimnazjali
stów zajął Tomasz Leszczyński z II b, 
który zgromadził 6,5 pkt., a HI Sewe
ryn Kokociński z II a, który miał na 
koncie również 6,5 pkt. 

W VI Mistrzostwach LO wystarto
wało 30 zawodników, którzy drogą lo
sowania zostali podzieleni na trzy gru
py. Regulamin przewidywał, że po 

dwóch zawodników wchodziło potem 
do kolejnej grupy. Najlepsi do grupy A, 
z miejsc 3 i 4 do grupy B i tak dalej. 
Oczywiście najwięcej uwagi przyku
wali zawodnicy z grupy A, bo to w ich 
gronie rozegrała się walka o puchary. 

Ostatecznie w grupie A znaleźli się: 
Dawid Słupiński z HI g, Michał Pesta 
z I g, Karolina Czekaj z HI e, ubiegło
roczna mistrzyni szkoły, Kamil Myse-
ra z HI g i Michał Dziwota z HI h, któ
rzy zagrali w finale systemem „każdy 
z każdym", z zaliczeniem partii roze
granej w grupie. 

Ostatecznie zwyciężył Kamil My-
sera, który zgromadził 4 pkt. w pięciu 
partiach. II miejsce zajął Dawid Słu
piński, a HI Michał Dziwota. Zanim 
jednak sędzia główny turnieju Tomasz 
Zbrzezny mógł ogłosić wyniki, trzeba 
było rozegrać dodatkową partię. Tak 
się złożyło, że dwaj najlepsi zawodni
cy mieli po 3,5 pkt., taką samą ilość 
punktów dodatkowych i zremisowali 
swoją partię. Trzeba było zrobić do
grywkę i wtedy, po emocjonującym 
meczu można było ustalić ostateczną 
kolejność. 

IV miejsce w zawodach zajął Da
wid Popławski, V Michał Pesta, a VI 
Karolina Czekaj, która nie chciała ko
mentować swojego występu. Jej zna-. 

jomi powiedzieli, że nie przygotowy
wała się specjalnie do turnieju. Naj
ważniejsza dla niej jest teraz matura. 

Finał B wygrał Marek Lewicki z HI 
g, który wejście do finału przegrał 
właśnie z Karoliną, chociaż to nie zna
czy, że zgromadził mniej punktów. Ich 
rywalizacja była remisowa, ale Karoli
na więcej partii rozegrała czarnymi 
pionkami. 

Jak widać, dominowali w turnieju 
uczniowie klas HI. - Niespodzianek 
nie było - oceniał poziom turnieju or
ganizator Grzegorz Gołębiowski. 
- Tegoroczni laureaci dali się poznać 
w latach poprzednich. Choćby Dawid 
Słupiński, który był mistrzem szkoły 
w 2009 roku. Cieszę się, że szachy są 
tak popularne w naszej szkole i tak 
wielu uczniów spędza czas przy plan
szy. Mamy 15 kompletów szachownic, 
na wszystkich przerwach i wolnych 
lekcjach chętni mogą w świetlicy po
grać. Cały czas są dostępne, a rzadko 
wolne, tak duże jest zainteresowanie tą 
dyscypliną sportu w szkole. 

Organizatorem turnieju obok Grze
gorza Gołębiewskiego był Bogdan 
Majewski, sędzią głównym Tomasz 
Zbrzezny, a nagrody dla najlepszych 
wręczał Krzysztof Wiśniewski, dyrek
tor ZS nr 3 w Płocku. Jol. 


