24 lutego 2017, w piątkowe popołudnie, w sali szachowej MCKiS przy
ul. Grunwaldzkiej 80 wystartowała nowa edycja popularnego Grand Prix Jaworzna
w Szachach. Impreza prowadzona jest – jak w zeszłym roku - w formule dziewięciu cykli
rozgrywkowych, które zakończą się ostatnim finałowym turniejem w listopadzie
i po zliczeniu wszystkich punktów wyłonią najlepszych szachistów w naszym mieście.
Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim, a tempo gry poszczególnych edycji
i rywalizacja w nich toczy się naprzemiennie: albo P'10 - 10 minut na zawodnika na dystansie
7 rund, albo 3+2 na dystansie 9 rund.
Celem Grand Prix jest popularyzacja oraz doskonalenie umiejętności gry w szachy,
a także integrowanie środowiska dzieci i młodzieży. W zmaganiach mogą brać udział
wszyscy chętni i nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich edycjach - do klasyfikacji
zaliczone będą wyniki z tych cykli, w których zawodnik startował - udział w zawodach
oczywiście jest bezpłatny. Turniej rozgrywany jest w jednej grupie (OPEN), w ramach tej
grupy prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja juniorów do lat 8, do lat 10, do lat 12
i do lat 14. Dla zwycięzców – zgodnie z regulaminem – po finałowych zmaganiach
przewidziane są nagrody.
Triumfatorem pierwszych zawodów prowadzonych tempem P'10 został pewnie Karol
Pinkas, który zgromadził 7 punktów gwarantujących mu "fotel" lidera przed dalszą częścią
zmagań. Miejsce drugie zajął Kazimierz Zowada (6 punktów), a na trzeciej pozycji
uplasował się z 5 punktami na koncie Jacek Stachańczyk. Tyle samo zdobytych "oczek"
mieli także kolejni szachiści: Dawid Falkowski, Jolanta Guzik, Andrzej Ciupek, Dariusz
Olej i Stanisław Stachańczyk, co zapowiada ogromne emocje przed kolejnymi zawodami.
Najlepszą juniorką do lat 10 okazała się Nikola Komendolowicz (3 punkty), najlepszą
juniorką do lat 16 została Amelia Pyzio (4 punkty i wysokie 14 miejsce w klasyfikacji
generalnej), a w klasyfikacji juniorek do lat 18 zwyciężyła Natalia Pluta (4 punkty).
W zmaganiach juniorów do lat 10 najlepiej zaprezentował się Jakub Orzechowski (2
punkty), w kategorii starszej do lat 16 triumfował Karol Kustra (3,5 punkta), a najlepszym
juniorem do lat 18 został Igor Musiał (13 miejsce w "generalce" i 4 zdobyte punkty).
Prowadzona jest też klasyfikacja szachistów bez kategorii, a w niej najlepsza trójka na razie
kreśli się następująco: pierwsze miejsce – Grzegorz Pluta, drugie – Stanisław Wędzicha
i trzecie – Romuald Łasak. Co ciekawe cała trójka na chwilę obecną na koncie zgromadziła
po 4 punkty.
Ogółem zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a popularność Grand
Prix z roku na rok rośnie. Cieszy szczególnie rosnąca liczba młodych szachistów, którzy
coraz śmielej próbują swoich sił z doświadczonymi rywalami. Łącznie wszystkich
zawodników było 43, w tym 11 kobiet, a 16 juniorów nie przekroczyło 18 roku życia.
Kolejna edycja turnieju zaplanowana jest już na piątek 24 marca (tempo 3+2),
a rozpocznie się tradycyjnie w sali szachowej MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 w Hali W-S
w Centrum o godzinie 16.30.
Wszelkie szczegóły dotyczące turnieju można zasięgnąć bezpośrednio u p. Jolanty
Guzik (tel. 609-554-126) oraz na stronie internetowej www.jksz.mckis.jaw.pl.

