
Relacja z Mistrzostw Powiatu Bydgoskiego w Maksymilianowie – 19 listopada 2022 r.

W sobotę 19 listopada w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Maksymilianowie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w szachach. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub 
Sportowy „Szachy” Osielsko. Patronat Honorowy nad imprezą objął Starosta Bydgoski Wojciech 
Porzych. 

Prezes  klubu  „Szachy”  Osielsko  Jacek Górny otrzymał  wsparcie  ze  strony  Starostwa 
Powiatowego w Bydgoszczy, które ufundowało część nagród rzeczowych. Puchary i medale dla 
najlepszych  zawodniczek  i  zawodników  zakupił  Gminny  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w 
Osielsku. Nagrody w postaci książek szachowych i egzemplarzy czasopisma MAT przekazał Polski 
Związek Szachowy. 

Zawody rozgrywane były na dystansie 7 rund z czasem 15 minut na zawodnika. Rywalizacja 
sportowa przebiegała w dwóch grupach turniejowych. W pierwszej z nich grali seniorzy z juniorami 
starszymi, a w drugiej juniorzy młodsi. W Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w szachach łącznie 
wystartowało 50 zawodników. Frekwencja była zatem całkiem przyzwoita, biorąc pod uwagę, że 
w tym samym czasie odbywały się dwa inne turnieje szachowe: w Bydgoszczy i Koronowie. 

Termin  rozgrywania  Mistrzostw  Powiatu  Bydgoskiego  zbiegł  się  z  pierwszą  rocznicą 
założenia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szachy” Osielsko. Nie zabrakło urodzinowego tortu, 
którym  po  II  rundzie  szachowych  zmagań  zostali  poczęstowani  uczestnicy  turnieju  oraz 
opiekunowie i osoby towarzyszące.

Zawody przebiegały w miłej atmosferze i w „świątecznej” scenerii ze względu na obfite 
opady śniegu, które można było podziwiać zza okien świetlicy w Maksymilianowie. Cieszyły się 
dzieci, ale niektórzy z uczestników czuli zakłopotanie, jak wrócą do domu, ponieważ nie zdążyli 
zmienić opon na zimowe.

Mistrzem  Powiatu  Bydgoskiego  w  szachach został  Krzysztof  Sobiech mieszkaniec 
Strzelec Górnych. Drugie miejsce zajął Adrian Wąsiołek zawodnik UKS „Szachy” Osielsko, a na 
trzecim  miejscu zawody ukończył  Andrzej  Dassuj z  MKS przy MDK Trzcianka.  Mistrzynią 
Powiatu Bydgoskiego została Danuta Grzelak z UKS „Szachy” Osielsko.

Wśród juniorek starszych najlepszą była  Górny Maria z UKS „Szachy” Osielsko, która 
wyprzedziła w końcowej klasyfikacji koleżanką klubową  Lavinię Antonioli. Pierwsze miejsce w 
kategorii  junior  starszy zajął  Marcin  Zasada z  Niemcza,  drugi  był  Wiktor  Zamerluk 
reprezentujący UKS MDK 1 Bydgoszcz, a na trzecim miejscu uplasował się  Adam Lipowski z 
UKS „Szachy” Osielsko.

Zmagania  wśród  najmłodszych  szachistów  zakończyły  się  zwycięstwem  Jana 
Rychlewskiego z  UKS „Szachy” Osielsko przed kolegą  klubowym  Jakubem Grzelakiem.  Na 
trzecim miejscu turniej zakończył  Hubert Spychalski z Pruszcza. Wśród dziewczynek pierwsze 
miejsce zdobyła Anna Derech z UKS MDK 1 Bydgoszcz. Drugie miejsce zajęła Ewa Grudzińska 
z Bydgoszczy, a brązowy medal wywalczyła Anna Lwowska z Żołędowa.

Szczegółowe wyniki dostępne są na serwisie turniejowym chessmanager.com
- Seniorzy i juniorzy starsi: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5089836147933184
- Juniorzy młodsi: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5312539777826816
 


