
Relacja z Mistrzostw Województwa do lat 7 w 

Łochowie 

 

W tym roku Mistrzostwa dzieci do lat 7 odbyły się w Łochowie. Dla Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, jak i dla Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Szachowego nie była to pierwsza organizowana impreza. Dla Szkoły 

Szachowej Szmitek Team była to całkowita nowość. Od razu warto tu zaznaczyc 

wielką odwagę Prezesa KPZSZach Jarosława Wiśniewskiego, który przyznał nam 

organizację tego Turnieju.  

Turniej rozpoczął się niemal punktualnie, gdyż już  kilkanaście minut po 

godzinie 10-tej młodzi zawodnicy siedzieli już przy deskach. Szachowe zmagania 

poprzedził występ Zespołu Bambino. Przedstawienie to nawiązywało do 

aspektów królewskiej gry.  

Turniej rozgrywany był w dwóch grupach mistrzowskich na dystansie 7 rund 

tempem 10 minut na zawodnika. W grupie dziewcząt wystartowało 16 młodych 

zawodniczek. Walka o podium toczyła się wręcz do ostatniej rundy. Po 

ciekawych zmaganiach, które z dużym zainteresowaniem, ale bez ingerencji 

obserwowali rodzice i opiekunowie. Zwyciężyła dosyć pewnie, bo remisując 

tylko jedną partię, Przybyszewska Oliwia z Gambitu Toruń. Drugie miejsce to już 

zawodniczka z bydgoskiego przedszkola 66 – Ada Urbańska, a na 3 miejsce po 

decydującej partii i lepszej wartościowości Bucholza wskoczyła uczennica szkoły 

w Łochowie Marta Witkowska. Komplet wyników dziewcząt pod linkiem 

http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2468/results.html?l=pl&tb=10_ 

 

Za to grupa chłopców zgromadziła na starcie 39 młodych adeptów królewskiej 

gry.  Tutaj emocje były jeszcze większe, bo prowadzący od początku do końca 

Jacek Bajko, przed samą linią mety potyka się niczym Usain Bolt. Porażka z 

Maurycym Kranzem ze Żnina spycha go na drugie miejsce. W walce o 3. miejsce 

toczył się zacięty pojedynek. Przegrywający Jakub Gręda z Mikołajem 

Lemanowiczem traci miejsce na podium. Sytuację wykorzystuje zawodnik z 

Kowalewa Pomorskiego – Szymon Parda i zajmuje trzecie miejsce. A więc po tej 

http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2468/results.html?l=pl&tb=10_


interesującej ostatniej rundzie pierwsze miejsce przypada Maurycemu 

Kranzowi ze Żnina, na drugim stopniu podium staje Jacek Bajko z SP Łubianka, a 

brąz przypada Szymonowi Pardzie z Kowalewa Pomorskiego.  

Reszta wyników chłopców pod linkiem 

http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2467/results.html?l=pl&tb=10_ 

 

Nad całością zmagań młodych zawodników czuwało 5 sędziów. Sędzią głównym 

zawodów był Mariusz Stoppel, który skrupulatnie i sprawnie wpisywał 

wszystkie wyniki do komputera i co za tym idzie podawał kolejne kojarzenia bez 

opóźnień. Bez zarzutów pomagało mu 4-ech sędziów rundowych, tj. W grupie 

dziewcząt Mateusz Brzeziński, a wśród chłopców Piotr Doliński, Jarosław 

Żebracki oraz Mateusz Budnik. 

Sprawami technicznymi, w tym zbieraniem wpisowego zajmował się dyrektor 

ds. Sportowych Szkoły Szachowej Szmitek Team Mariusz Darowicki. 

Zapewne najważniejszym jest fakt wsparcia całej tej imprezy przez naszych 

sponsorów. Bez nich najprawdopodobniej nastąpiłaby totalna katastarofa. 

Podziękowania należą się moim rodzicom Marianowi i Ewie Szmidt za wsparcie 

finansowe oraz słodkie wypieki mojej mamy. Na wysokości zadania jak zwykle 

stanęła moja Ukochana Księgowa – Aleksandra Plucińska – Huk, pozyskała 

sponsora restaurację King FU, fundator Adam Cieślewicz, oraz Baalbek C.H. 

Rondo, pan Sławomir Jemioła. Również  jej firma dołożyła się do nagród. 

Jesteśmy wdzięczni także p.Kamilowi Rzósce z firmy Asetto za zakup nagród. 

Podziękowania należą się również Kujawsko – Pomorskiemu Związkowi 

Szachowemu, który ufundował puchary za pierwsze miejsca oraz medale dla 

wszystkich uczestników. Ponadto prezes KPZSZach-u Jarosław Wiśniewski 

pozyskał nagrody za pierwsze miejsca od marszałka kujawsko-pomorskiego p. 

Piotra Całbeckiego – szachy Staunton oraz zegar szachowy.  

Duży wkład miał p. Dyrektor Mirosław Donarski, który udostępnił Aulę w swojej 

szkole do organizacji tej imprezy. Ponadto pomagali nam pracownicy Szkoły 

oraz dwie urocze wolontariuszki – Wiktoria i Ola.  

http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2467/results.html?l=pl&tb=10_


Mam nadzieję, że impreza przebiegła w miłej i sportowej atmosferze, a rodzice 

i dzieci będą miło wspominać to wydarzenie. 

Szmitek 

 

 

 


