
W sobotę 06 lipca 2019r. o godz. 10.00 rozegrany został XIII Turniej Szachowy o 
Puchar Borów Tucholskich w ramach 60 Dni Borów Tucholskich. W turnieju wzięło 
udział  rekordowe 72 silnych zawodników z Bydgoszczy, Torunia, Świecia, Nakła, 
Żnina, Chojnic, Gdyni, Sępólna Krajeńskiego, Gdańska, Nowego, Czarnej Wody, 
Lipusza, Człuchowa, Kielc, Stobna, Wełpina, Święciechowa, Ostródy, Cekcyna, 
Główki, Jastrzębia, Grudziądza oraz z Tucholi i powiatu tucholskiego. Rozegrano 9 
rund systemem szwajcarskim z czasem 12’+4” na zawodnika. 
  
Podczas otwarcia turnieju sędzia główny przywitał zawodników w imieniu 
organizatorów i sponsorów. 
 
Po bardzo zaciętej rywalizacji do ostatniej partii, zwyciężył mistrz międzynarodowy 
Andrzej Maciejewski. Wśród pań zwyciężyła Angelika Leśniak ze Świecia. Z Tucholi i 
powiatu tucholskiego najlepsi okazali się Aleksander Kiełbratowski (znakomite 8 
miejsce) i Włodzimierz Wruck. Rewelacyjny wynik osiągnął junior z Krzywogońca 
Eryk Kiełbratowski, uczeń Technikum Leśnego z Tucholi, który zajął czwarte 
(nagrodzone jako drugie) miejsce w kategorii juniorów do lat 18. Zwycięzcy otrzymali 
okolicznościowe puchary, dyplomy oraz nagrody od sponsorów, słoiki miodu i  książki 
wydawnictwa MUZA.  
 
Na ceremonii zamknięcia turnieju nagrody zwycięzcom wręczali Jan 
Świerczyński  -  wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tucholi, Janusz Zawadziński 
– dyrektor OSiR Tuchola, Michał Skałecki - radny Rady powiatu, przedstawiciel 
starosty oraz Piotr Jarosz z Sekcji Szachów OSiR Tuchola. Podczas zakończenia 
wśród wszystkich uczestników rozlosowano nagrodę specjalną – Voucher pobytowy 
w pensjonacie Przystanek Tleń, a każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy dyplom i 
słoiczek miodu od sponsora, pasieki rodzinnej Michała Słonimskiego. Turniej 
zakończył się o godz. 17.00. Wraz z kibicami, zawodnikami i osobami 
towarzyszącymi w imprezie wzięło udział ok. 120 osób.  
 
Sponsorami imprez szachowych byli: 
- Zajazd Fojutowo 
- Pasieka rodzinna Michała Słonimskiego - www.miody.tuchola.pl 
- Wydawnictwo Muza 
- Starostwo powiatowe 
 
Patronat medialny objął Tygodnik Tucholski. 
Z patronatu Tygodnik wywiązał się wzorowo.  
Cały cykl imprez szachowych okazał sukcesem organizacyjnym, wspaniale 
rozpropagował szachy wśród mieszkańców Tucholi i całego powiatu. Równocześnie 
informacja o turnieju dotarła do szachistów z całej Polski, którzy licznie stawili się na 
turnieju i mieli okazję poznać Tucholę i jej walory turystyczne i środowiskowe. 
Foto: Andrzej Drelich i organizatorzy. 
 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok. 

http://www.miody.tuchola.pl/

