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CHOSZCZNO. JERZY KOT z Wejherowa został zwycięzcą trwającego tydzień, Międzynarodowego Festiwalu
Szachowego Klukom Chess 2017. W trakcie tej imprezy rozegrano również turnieje Rapid FIDE oraz Blitz
FIDE, które wygrał Białorusin SERGIEJ KHAMITSKYJ. Z zawodników choszczeńskich w turnieju głównym
najwyżej, bo na siódmym miejscu uplasował się KRZYSZTOF DŁUŻYŃSKI.

Wielu obserwatorów sportowego życia w Choszcznie uważa, że wizytówką
Uczniowskiego Klubu Szachowego &bdquo;Skoczek&rdquo; jest memoriał Aleksandra
Kubaszewskiego i Edwarda Kramka (we wrześniu odbędzie się jego 27.
edycja &ndash; red.). Jednakże w opinii startujących tu zawodników (także tych
z zagranicy), klub ma więcej takich pozytywnych akcentów. Zakończony w
niedzielę Klukom Chess już jest bardzo chwalony, a klubowi działacze
liczą na to, że znajdzie swoje stałe miejsce, i to nie tylko w sportowym
kalendarzu Skoczka.
Międzynarodowy Festiwal Szachowy Klukom Chess 2017 trwał siedem dni i
składał się z turnieju szachów klasycznych (główny), szybkich (Rapid
FIDE) i błyskawicznych (Blitz FIDE). W sumie, we wszystkich tych trzech
rywalizacjach wystąpiło 78 szachistów z Polski, Niemiec i Białorusi.
Choć było kilka niespodzianek, to jednak zgodnie z oczekiwaniami
najwięcej do powiedzenia mieli goście z zagranicy i dotrzymujący im
kroku wejherowianin JERZY KOT (na zdjęciu powyżej).
W turnieju Blitz FIDE (szachy szybkie) zwyciężył SERGEJ KHAMITSKYJ przed ARTIOMEM NAROVEM
(obydwaj z Białorusi), a trzeci był Niemiec MAXIMILIAN MÄTZKOW. Z kolei w Rapid FIDE (szachy
błyskawiczne) również triumfował S. Khamitskyj, drugi był J. Kot, a trzeci A. Narov.
Turniej główny rozegrany został na dystansie dziewięciu rund i tu klasą
błysnął 75-letni J. Kot (8,5 pkt), który nie przegrał żadnego spotkania,
a jedyny remis uzyskał w meczu z drugim Narovem (7,0). Trzecie miejsce
zajął był mistrz Europy juniorów M. Mätzkow (6, 5 - ESV Eberswalde
e.V.). W pierwszej dziesiątce znaleźli się również choszcznianie: siódmy
KRZYSZTOF DŁUŻYŃSKI (5,0 - na zdjęciu z lewej), dziewiąty BARTOSZ KOWALIK (4,5) i dziesiąty
CYPRIAN GUZEK (4,5). Tuż za nimi uplasowała się najlepsza z pań, również choszcznianka NADZIEJA
JEZIKOWSKA (4,5).
Wspominaliśmy już, że Skoczek obchodzi w tym roku 20-lecie. My w ich
imieniu już zapraszamy na 27. edycję memoriału. A. Kubaszewskiego i E.
Kramka, która rozegrana zostanie 16 i 17 września w Choszczeńskim Domu
Kultury.
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