Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa 2021/2022 – Turniej 3

Dzieci z przedszkola, młodzież z licealna, zawodnicy z całego województwa a nawet i Polski, czyli Enea
Operator Międzyszkolna Liga Szachowa na szlaku...
6.11.2021r. odbył się trzeci turniej cyklu Enea Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej. Tym razem
udaliśmy się do Szkoły Podstawowej w Łochowie, szkoły, która w lidze uczestniczy od samego jej
początku, czyli piąty rok, dwukrotnie zajmując miejsce 1 i dwukrotnie miejsce 2 w klasyfikacji
generalnej szkół.
W uroczystości rozpoczęcia wziął udział Dyrektor Szkoły Mirosław Donarski wraz z gronem
pedagogicznym, p. Ryszard Kania - Prezes rady nadzorczej firmy Solbet, Helena Osowiec-Bujna z firmy
Unum i Krystian Janik zajmujący się profesjonalną oprawą fotograficzną. Zawody otworzył organizator
Arkadiusz Matczyński.
Sędzią głównym był Jacek Górny a towarzyszył mu Mateusz Budnik.
Sponsorami cyklu są: Enea Operator, JetWorld tonery i tusze do drukarek, Solbet, Dartom s.c., W7
Konsulting, Unum, Sklep Szachowy Caissa. Dyplomy drukuje Poligrafia Szczodrak.
W turnieju wzięło udział 97 zawodników, z całego województwa a nawet Polski. Stałym bywalcem jest
już Janek ze Środy Wielkopolskiej ale po raz pierwszy pojawili się zawodnicy z odległego Włocławka a
nawet Chojnic. Cieszymy się, że zasięg ligi systematycznie się zwiększa.
Po ostatniej rundzie było oczywiście koło fortuny, w którym losowane były zaproszenia i upominki od
Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Kina Helios w Bydgoszczy, Teatru Polskiego w Bydgoszczy,
Pierogarni Stary Młyn w Bydgoszczy oraz Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy.
Zwycięzcą Grupy A został zawodnik gospodarzy - Bartosz Przybylski z SP w Łochowie, przed Janem
Skrzypińskim z SP2 ze Środy Wielkopolskiej i Wiktorem Hałuja z LO w Trzciance.
Wyniki Grupa A
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5645013792849920/results/7
Zwycięzcą Grupy B został Bruno Oźmiński z SP w Kruszynie, drugi był Maciej Krygier z SP20 we
Włocławku a trzeci Konrad Lipowski z Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy
Wyniki Grupa B
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5912937157885952/results/7
W uroczystości zakończenia turnieju wzięła udział pani Poseł Ewa Kozanecka, która także patronuje
naszej lidze. Wręczyła m.in. puchary i medale ufundowane przez Dyrektora SP w Łochowie.
Bardzo dziękujemy osobom z SP w Łochowie za świetnie przygotowany obiekt. Sala gry była dostępna
wyłącznie dla zawodników a rodzice mogli przebywać piętro niżej, korzystają z bufetu kawowego.
Szkoła w Łochowie ma swoje szachowe tradycje organizując co roku turniej im. Mariana Rejewskiego.
Zachęcamy do uczestnictwa także w tym wydarzeniu!
Osobne podziękowania dla osób, rodziców, opiekunów, którzy pomogli w organizacji tego turnieju, p.
Kilichowskim i p. Witkowskiemu za pomoc logistyczną, p. Halinie, Karolinie, Oli, Markowi, Kornelii i
wszystkim osobom, które pomagały w rozstawieniu sprzętu szachowego, zdjęciach, wypisywaniu

dyplomów, zapisywaniu wyników. W tak dużej liczbie zawodników Wasza pomoc była nieoceniona.
Dziękujemy!
Kolejny turniej odbędzie się w 11.12.2021 w Nakielskim Ośrodku Kultury, więcej szczegółów podamy
w kolejnych komunikatach.

