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Choszczno - Szachy - Skoczek ma się dobrze
12.05.2014.

CHOSZCZNO. W sobotę w Choszczeńskim Domu Kultury rozegrano Otwarte Mistrzostwa Choszczna
Juniorów w Szachach. Tytuły zdobyła para WERONIKA SOSNOWSKA (UKS Skoczek) i MACIEJ GOŹDZICKI
(STMGK Strzelce Krajeńskie).

W zawodach wystartowało 31 zawodników z Choszczna, Recza, Myśliborza i
Strzelec Krajeńskich. &ndash; Liczyliśmy na zdecydowanie większą frekwencję,
ale wydaje mi się, że kluby szachowe z naszego i lubuskiego województwa
dotknął jakiś kryzys. Na szczęście nas on nie dotyczy &ndash; skomentował to
sędzia zawodów KRZYSZTOF DŁUŻYŃSKI. Turniej rozegrano na dystansie dziewięciu rund - 13 minut, to
czas na partię dla jednego zawodnika. MACIEJ GOŹDZICKI
zawodnik STMGK Strzelce Krajeńskie nie tylko stawiał dzielny opór
plejadzie choszczeńskich szachistów, ale także w 100. procentach
odprawił ich z zerowym dorobkiem. W sumie w całym turnieju stracił tylko
pół punktu w zremisowanym pojedynku z WOJCIECHEM ABRATAŃSKIM i to on odebrał zwycięski puchar.
Kolejnych pięć miejsc zajęli zawodnicy Skoczka: ERYK ŁUKJAN (7,0), BARTOSZ KOWALIK (7,0), OSKAR
ROSŁON (6,0), JAKUB CIEŚLAK (6,0) i MATEUSZ KOWALSKI (6,0).
W kategorii dziewcząt zwyciężyła WERONIKA SOSNOWSKA (5,5) z UKS Skoczek, która wyprzedziła
JAGODĘ HERTEL (4,5) z Recza oraz EMILIĘ FURS
(4,0), która reprezentowała Szkołę Podstawową nr 1 w Choszcznie. Emilia
ze swojego wyniku była bardzo zadowolona. &ndash; To mój rekord &ndash; podkreśla,
że tylu punktów nie zdobyła jeszcze w żadnych zawodach. Pochwaliła się
też, że w szachy gra niespełna rok i marzy o tym, żeby w końcu zostać
pełnoprawną zawodniczką Skoczka. Dodajmy, że Emilia ma 11 lat i tu
wygrała też kategorię juniorek (do 14 lat).

Ciekawostką tej imprezy było to, że wzięło w nim udział aż 11
zawodników, którzy mieli zaledwie po 8 lat, a trenerzy i działacze Skoczka po raz kolejny bardzo chwalą
10-letniego B. Kowalika, który pokonał kilku starszych i bardziej doświadczonych zawodników. Dodajmy
też, że klubowi
działacze poinformowali, że wypromują klub i szachy podczas
tegorocznej Choszczeńskiej Sobótki. My o tym jeszcze napiszemy.
Tadeusz Krawiec
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