Natalka Pluta Mistrzynią Śląska do lat 13!
Marysia Rudol na trzecim miejscu!
15 – 19.06.2012, Katowice, tempo 90’ + 30”

Serdecznie gratulujemy Natalce! W gronie 24 zawodniczek zajęła pierwsze
miejsce, zdobywając 7,5 punktu (83%). Natalka Pluta odniosła siedem
zwycięstw, jedną partię zremisowała i jedną przegrała. Drugie miejsce zajęła
Marta Sobczak (UKS Pałac Młodzieży Katowice), a trzecie – Marysia Rudol
(MCKiS Jaworzno) – 6,5 (72 %) – 5 wygranych, 3 remisy i 1 porażka. Brawo!
W grupie dziewcząt do lat 15 zwyciężyła Agata Biokowska (UKS 21 Podlesie) –
8,5 / 9, a druga była Anna Rolka (ChTS Chorzów) – 7 / 9. Nasze zawodniczki
uplasowały się na piątym i szóstym miejscu. Agnieszka Kowacz zdobyła
5 punktów (4 wygrane, 2 remisy i 3 porażki), a Matylda Rudol – 4 punkty
(4 wygrane i 5 porażek).
Nasi chłopcy tym razem wypadli słabiej od koleżanek. W kategorii C-11
zwyciężył Kacper Modlich (Akademia Szachowa Gliwice) przed Jędrzejem
Młynarskim (UKS Pałac Młodzieży Katowice). Obaj uzyskali po 7 punktów.
Tomek Guzik z rezultatem 50-procentowym zajął 21 miejsce (4 wygrane,
1 remis i 4 porażki), a Kacper Szymajda ukooczył rywalizację na miejscu 39.
W kategorii C-13 pierwsze miejsce zdobył Witold Klepek (PSSz Pszczyna)
– 7,5 / 9, drugi był Dawid Klementowski (MKSz Rybnik) – 7 / 9, a nasz Mateusz
Pluta z dorobkiem dwie wygrane, jeden remis i cztery porażki uplasował się
w dolnej części tabeli (41/52).
Wśród piętnostolatków najlepsi byli Piotr Mucha (7,5 / 9) i Mateusz Kosmala
(6,5 / 9) z Hetmana Szopienice. Marcin Rosicki ukooczył rywalizację
na trzynastym miejscu (5 wygranych, 4 porażki), a Krzysztof Erdmann
na dwudziestym drugim (2 wygrane, dwa remisy i pięd porażek).
W kategorii C-17 zwyciężył Radosław Dzierżak z Diagonalii Imielin (6,5 / 9) przed
Szymonem Walterem (UKS 21 Podlesie), który miał tyle samo punktów
co zwycięzca. Łukasz Rosicki zajął miejsce 25 (1 wygrana, 2 remisy i 5 porażek).

