
Relacja z Mistrzostw Województwa Województwa juniorów w Szachach Klasycznych -
Bydgoszcz, 11-12 czerwca 2022 r.

W dniach 11-12 czerwca 2022 roku w Sali Konferencyjnej ZAWISZA Bydgoszcz,
odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Juniorów do lat 12, 14,
16 oraz 18 w szachach klasycznych. Równolegle rozegrany został III Turniej Szachowy
FIDE OPEN o Puchar Prezydenta Bydgoszczy. Wszystkie te imprezy zgromadziły na
starcie ostatecznie niemal 100 osób, więc emocji było niczym w samolocie, lecącym z
omdlałym pilotem.

Organizatorem Mistrzostw na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Związku
Szachowego była sekcja szachowa BKS Chemik Bydgoszcz w murowanym
i sprawdzonym na wielu płaszczyznach składzie: Mikołaj Włoch (Prezes), Kamila
Urbańska (Wiceprezes) oraz Jarosław Wiśniewski (sekretarz i na co dzień Prezes
KPZszach). Taka wspaniała impreza nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne wsparcie
Wiceprezydenta Bydgoszczy Michała Sztybla oraz Michała Jarocha reprezentującego
Bydgoskie Centrum Sportu. Swoje wsparcie okazał też Kujawsko-Pomorski Urząd
Marszałkowski oraz Bydgoskie Stowarzyszenie Związków Sportowych, co sprawiło, że
impreza ta posiadała bardzo miły budżet, owocujący zakupem, pięknych pucharów, medali
czy nagród rzeczowych.

Formuła tych zawodów zwykle była kierowana do dzieci i młodzieży w wieku 9, 11,
13 czy 15 lat, jednak z uwagi na odbywające się w tym czasie Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w Gdańsku (z udziałem również i naszej młodzieży) musieliśmy
przeorganizować grupy wiekowe, przez co stało się też ciekawiej. Frekwencja zmagań
w grupach najmłodszych była przyzwoita, jednak im starsi zawodnicy, tym mniej zgłoszeń
napłynęło. W konsekwencji połączyliśmy grupy wśród chłopców do lat 16-18 oraz dziewcząt
do lat 14-16-18. Połączone grupy grały systemem kołowym na dystansie 60 minut na partię
dla zawodnika, z końcowym uwzględnieniem miejsc, zajmowanych w poszczególnych
grupach wiekowych. Plusem takiego rozwiązania był fakt, że zawodnicy grali partie
z różnymi przeciwnikami, jednak aby zdobywać trofea końcowe, liczyły się tylko pojedynki
grane pomiędzy zainteresowanymi wiekowo kategoriami. Ci mniej rozeznani w temacie,
przyjmowali tą interpretację niczym zapisy umowy kredytowej, a bardziej otwarci na wiedzę,
raczej nie mieli problemu. W efekcie na koniec zawodów mieliśmy kilka dogrywek
o poszczególne miejsca w Mistrzostwach, ale o tym nieco później.

W grupie chłopców do lat 12 wystartowało 26 zawodników, którzy grali ze sobą
systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem 60 minut na partię. Faworytem tej
grupy był Szymon Mioduszewski (KS Royal Chess Bydgoszcz), posiadający najwyższy
ranking wśród tych zawodników, szkolony przez najlepszego trenera w tej części Polski.
Może i zakłady bukmacherskie musiałyby wypłacić wiele pieniędzy związanych
z tą kandydaturą na mistrza… jednak w zawodach tych, dzielnie poczynał sobie Wiktor
Chandryko (UKS OPP Toruń). Młody wychowanek grodu Kopernika zremisował tylko jedną
partię, a pozostałe wygrał, co dało mu niepodważalny tytuł Mistrza Województwa. Drugie
miejsce zajął wspomniany Mioduszewski z dwoma remisami za pasem, a trzeci był kolejny
Torunianin - Jakub Chmielewski. Ta trójka zdecydowanie rządziła w tych zawodach,
a pozostali korzystali z wzajemnych potyczek o dalsze miejsca.

W grupie dziewcząt do lat 12 zagło 9 ślicznych i uśmiechniętych dziewcząt, które
rozegrały ze sobą kołówkę. Tytuł przypadł zasłużenie Aleksandrze Łukasik (UKS MDK Nr 1
Hetman Bydgoszcz), która wygrała niemal wszystkie partie oraz wybroniła na remis,
przegraną niemal partię z Adą Urbańską (BKS Chemik Bydgoszcz). Poza wspomnianą



dwójką, realnie o podium walczyły jeszcze Natalia Huk (UKS Korona Gdańsk, mieszkajaca
na stałe pod Bydgoszczą) oraz Maria Filipenko (UKS MDK Nr 1 Hetman Bydgoszcz).
Ta ostatnia pogrzebała swoje szanse medalowe, przegrywając niespodziewanie w ostatniej
rundzie z Martą Witkowską (KS Royal Chess Bydgoszcz), z czego skorzystała Ada
Urbańska, wskakując na trzecią pozycję. Tytuł wicemistrzyni nie zagrożenie utrzymałą
Natalia Huk, i to te trzy zawodniczki miały najszersze tego dnia uśmiechy na twarzach.

W grupie chłopców do lat 14 również się działo jak w multiwersum obłędu. Tutaj
Doktora Strange zagrał Piotr Dyl (PKS Wiatrak Bydgoszcz), który zwycięski pochód
zakończył z kompletem 7 zwycięstw i normą na II kategorię szachową. W zmaganiach tych,
ważną rolę odegrał drugi doktor, tylko ten z Szubina, który na co dzień szkoli Jakuba
Makarewicza z Kcyni - zdobywcę 2 miejsca w swojej grupie wiekowej (6 pkt./7). Brązowy
medal pojechał czarterem do Tucholi, a to za sprawą Ksawerego Ferensztajna, który był
najlepszy z peletonu pościgowego i z dorobkiem 4,5 pkt. zajął owe trzecie miejsce. Może nie
zabrzmi to ładnie - ale pozostali zawodnicy byli raczej tłem dla wymienionych powyżej
i żaden trener czy jego szelki już tego nie mogły zmienić.

W połączonej grupie dziewcząt do lat 14-16-18 wystartowało łącznie 8 dziewcząt,
czego do lat 14 - dwie, do lat 16 - trzy i do lat 18 - trzy, tak więc wszystkie miały już gotowe
miejsca medalowe. Wśród czternastolatek rozegrana została dogrywka (mecz i rewanż)
z czasem 5 minut na partię dla zawodniczki, gdzie złoty medal wywalczyła Marcelina
Brelińska (ŻMTS Baszta Żnin), pokonując 2-0 Alicję Chrapkowską (UKS Gambit Toruń).
Podium w tej grupie uzupełniła Lavinia Antonioli (UKS Szachy Osielsko). Wsród
szesnastolatek lepsza była Domeradzka Karolina (WKSz 1938 Włocławek), która była
lepsza od Weroniki Szopa (MKS EMDEK Bydgoszcz). U tych niemal pełnoletnich pań,
bezapelacyjnie wygrał Marta Bychowska (WKSz 1938 Włocławek), pozostawiając
w pokonanym polu Julię Rocławską (BKS Chemik Bydgoszcz). Co ciekawe - Julia
zwyciężyła w generalnej klasyfikacji tych zawodów, ale przegrana z Bychowską, kosztowała
ją złoto. Trzecia do lat 18 była Anna Błaszczyk z Bydgoszczy, która gra znacznie lepiej niż
wskazuje to jej ranking czy kategoria szachowa.

Siedmiu wspaniałych zagrało w grupie chłopców do lat 16-18 (odpowiednio 4 i 3
zawodników). Podobnie jak w filmie Johna Sturgesa z 1960 roku, tutaj też akcja była
dramatyczna, a głowy poleciały w dogrywkach. W grupie chłopców do lat 16, Jędrzej
Witkowski (MLKS Tucholanka Tuchola) oraz Wiktor Wisniewski (BKS Chemik Bydgoszcz)
zgromadzili po 2,5 pkt. pokonując tych samych rywali i w rundzie zasadniczej w swoim
pojedynku mieli remis (jak też taką samą punktację pomocniczą). W dogrywce pewnie
zwyciężył w stosunku 2-0 zawodnik Chemika Bydgoszcz i to on został mistrzem
województwa. O trzecim miejscu również zadecydowała dogrywka, gdzie o sporym pechu
może mówić Damian Bloch (Luks Feniks Mrocza), który wygrał pierwszą partię, drugą miał
wygraną i tylko w sobie znany sposób ją przegrał. Prowadził też w armagedonie, ale i tutaj
nerwy mu nie pozwoliły odnieść zwycięstwa. Zatem trzeci stopień podium przypadł w udziale
Wojciechowi Mrozowiczowi (KS Royal Chess Bydgoszcz), który podratował wynik
medalowy trenera.

Najstarsi z panów pogodzili się wygraną bezapelacyjną Krzysztofa Śliwy (WKSz
1938 Włocławek), natomiast dogrywka wygrana w stosunku 2-0 wyłoniła wicemistrza do lat
18 - Wiktora Tańskiego (ŻTMS Baszta Żnin) i trzeciego - Jana Olejko (MKS EMDEK
Bydgoszcz).

Zmagania juniorów tym samym były bardzo ciekawe i emocjonujące, co można było
śledzić w relacjach on-line na żywo dzięki uprzejmości Polskiego Związku Szachowego,
który wypożyczył szachownice transmisyjne. Dopisał też budżet, dzięki czemu mogliśmy



nagrodzić wielu juniorów atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Wszystkie zawody były
zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, dzięki czemu wielu szachistów uzyskało lub
poprawiło swoje międzynarodowe rankingowe. Kilkanaście osób zdobyło również normy na
wyższe kategorie szachowe, co też miało duży wpływ na ocenę zawodów. Niestety
frekwencja była nienajwyższa i tak jak pisałem wcześniej, szczególnie w starszych grupach
brakowało zawodników. Do bydgoszczy nie dojechali zawodnicy z Grudziądza, Kowalewa
Pomorskiego, Świecia, czy innych liczących się ośrodków szachowych. Poza kilkoma
wyjątkami, mało zawodników było też z samego Torunia czy dużych bydgoskich klubów.
Startujący na co dzień w ramach rozgrywanej od 5 lat Enea Operator Międzyszkolnej Ligi
Szachowej młodzi zawodnicy - też nie dopisali, więc w jakim kierunku to ma zmierzać?
Zjawisko to dziwi, szczególnie w świetle późniejszych kuluarowych narzekań,
że w województwie mało jest turniejów granych na dłuższym etapie czasowym. Niemniej
jednak osoby, które zawitały w weekend 11-12 czerwca do Sali Konferencyjnej ZAWISZA
w Bydgoszczy, z pewnością nie zawiedli się i mile spędzili ten czas. Dziękujemy tym samym
osobom, którzy wsparli swoim udziałem te zawody, a w szczególności trenerom, rodzicom,
opiekunom i wreszcie samym zawodnikom.

Rozgrywany równolegle do Mistrzostw Województwa Juniorów III Turniej Szachowy
FIDE OPEN o Puchar Prezydenta Bydgoszczy, zgromadził na starcie 37 zawodników,
którzy grali na dystansie 7 rund z czasem 60 minut na partię dla zawodnika. Prym w tych
zawodach wiódł obecny wicemistrz województwa w szachach szybkich Mariusz Darowicki
(KS Royal Chess Bydgoszcz). Wygrał on pierwsze 6 partii, a ostatnią ze swoim najlepszym
przyjacielem i mentorem Przemysławem Szmidtem - zremisował. Ten zaś, zgromadził 5,5
pkt. wygrywając 4 partie i 3 zremisował. Wystarczyło to do zajęcia II miejsca w zawodach.
Na trzeci stopień podium wdrapał się niespodziewanie Miłosz Murawski (KSz GAMBIT
Świecie), który był najlepszy z grupy 6 osób z dorobkiem 5 pkt.

Wyniki grupy dziewcząt do lat 12:

- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3337/results.html?l=pl

Wyniki grupy dziewcząt do lat 14-16-18:

- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3338/

Wyniki grupy chłopców do lat 12:

- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3333/results.html?l=pl

Wyniki grupy chłopców do lat 14:

- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3334/results.html?l=pl

Wyniki grupy chłopców do lat 16-18:

- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3335/

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3337/results.html?l=pl
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3338/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3333/results.html?l=pl
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3334/results.html?l=pl
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3335/


Wyniki III Turnieju Szachowego FIDE OPEN o Puchar Prezydenta Bydgoszczy:
- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3341/

Na koniec chciałbym ogromnie podziękować wszystkim tym, którzy walnie przyczynili
się do zorganizowania tych zawodów oraz włożyli mnóstwo wysiłku w ich przeprowadzenie:

- Michałowi Sztyblowi - Wiceprezydentowi Miasta Bydgoszcz,
- Michałowi Jarocha - Bydgoskie Centrum Sportu,
- Marcin Ossowski - Bydgoskie Centrum Sportu,
- Andrejus Sivickis - Wiceprezes KPZSzach ds. Organizacyjnych,
- Mikołaj Włoch - Prezes Sekcji Szachowej BKS Chemik Bydgoszcz,
- Kamila Urbańska - kierownik biura zawodów,
- Wiktor Wiśniewski, Ada Urbańska, Urszula Urbańska - za pomoc w układaniu

szachów i sprzętu.

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3341/

