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Choszczno - Skoczek zgarnia wszystko
09.11.2015.

CHOSZCZNO. OSKAR ROSŁON nie obronił tytułu mistrza powiatu choszczeńskiego w szachach.
Zdetronizował go klubowy kolega SEBASTIAN MATUL, który w sobotnich zawodach nie przegrał ani jednej
partii. W klasyfikacji juniorów triumfowali: BARTOSZ KOWALIK i JOANNA SZYMCZAK.

W sobotę w Choszczeńskim Domu Kultury rozegrane zostały mistrzostwa
powiatu choszczeńskiego w szachach. Ciekawostką tego wydarzenia było to,
że podobnie jak w poprzednim roku, także i teraz o medale walczyło 32
zawodników. Przypomnijmy, że w latach 2011-2013 po zwycięstwo sięgał KRZYSZTOF SIELICKI, a w
ubiegłym sezonie ten tytuł wywalczył OSKAR ROSŁON. W sobotę od samego początku bardzo pewnie grał
SEBASTIAN MATUL,
który po turnieju przyznał, że tym razem ani przez chwilę nie poczuł
widma porażki. Za to bardzo emocjonujące były zmagania o kolejne
miejsca. Tu rywalizowali przede wszystkim: JAKUB ANDRZEJEWSKI, ERYK ŁUKJAN, BARTOSZ KOWALIK
i wspomnianym wyżej O. Rosłon, czyli zawodnicy, którzy w ubiegłym roku
znaleźli się w pierwszej piątce. W ostatniej rundzie J. Andrzejewski
zremisował z B. Kowalikiem i to - ostatecznie z dorobkiem 7,0 pkt dało mu drugie miejsce. Z takim samym wynikiem podium uzupełnił E.
Łukjan. Najmłodszy z nich 11-letni Bartosz, tym razem musiał się
zadowolić czwartą lokatą.
W kategorii juniorek złoty medal wywalczyła reprezentantka Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie
JOANNA SZYMCZAK (4,5). Drugie miejsce zajęła JAGODA HERTEL (4,0), a trzecie EMILA FURS (4,0).
Mistrzem powiatu w kategorii juniorów został B. Kowalik (6,5), który wyprzedził CYPRIANA GUZKA (6,0) i
KAMILA KALITĘ
(5,0). Jak więc widać, na dziewięć możliwych do zdobycia medali, aż
osiem padło łupem zawodników z Uczniowskiego Klubu Szachowego &bdquo;Skoczek&rdquo;.
W takim pojedynku ze "smaczkiem", czyli walce byłego prezesa CZESŁAWA SZYJKI z obecnym O.
Rosłonem padł remis. Warto też podkreślić, że świetnie sobie radził najmłodszy zawodnik turnieju 6-letni
WOJCIECH KOWALIK, który zdobył 4 punkty.
Tadeusz Krawiec
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