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"II TURNIEJ WARCABOWY O ZŁOTY
KIELICH"
W dniach od 08.02 - 11.02.2017 w Częstochowie w Hotelu Polonia przy ul. Piłsudskiego 9 odbył
się Międzynarodowy "II TURNIEJ WARCABOWY O ZŁOTY KIELICH" w warcabach stupolowych
zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i
Słabowidzących Klub Jutrzenka Częstochowa. Pomimo iż, nasz klub zrzesza osoby z dysfunkcją
wzroku zaprosiliśmy zawodników ze środowiska osób zdrowych, chcemy z nimi grać, rozwijać swe
umiejętności ucząc się od nich, a także integrować się. Bardzo cenimy tych zawodników, są życzliwi i
otwarci. W poprzedniej ubiegłorocznej edycji udział wzięło 14 zawodników, w tym roku do udziału w
turnieju zgłosiło się 52 zawodników,czym byliśmy pozytywnie zaskoczeni.
Powitanie zawodników rozpoczęto o godzinie 14.30 dnia 8 lutego przez Koordynatora turnieju
Wojciecha Woźniaka, który do tej roli został wyznaczony przez organizatora. Następnie Koordynator
zawodów przekazał na chwilę głos Jolancie Maźniak reprezentującej władze klubu Jutrzenka
Częstochowa, która była zarazem współorganizatorem zmagań na stu polach warcabnicy. Po
powitaniu gości Koordynator powitał Sędziego Głównego zawodów Roberta Sobczyka i przekazał
mu głos. Sędzia poprowadził odprawę techniczną podczas której omówił regulamin i udzielił
potrzebnych informacji. O godzinie 15.00 rozpoczęła się gwizdkiem sędziego 1 Runda. Turniej
rozegrany został na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim, każdy z grających dysponował czasem
90 minut na rozstrzygnięcie partii. Zakończenie turnieju nastąpiło w niedzielę 11 lutego o godzinie
12.00. Wspaniała postawa wszystkich grających, każdy grał jak najlepiej potrafi, była to czysta
sportowa rywalizacja. Łącznie rozegrano 182 partie przy 26 stolikach. Rywalizowali zawodnicy z 21
klubów, w tym 4 kluby z Czech i 1 klub z Ukrainy, 16 klubów z Polski - 5 klubów ze Stowarzyszenia
CROSS oraz 11 klubów ze środowiska osób zdrowych. Rozdano łącznie 16 pucharów w 6 kategoriach:
OPEN, Najlepsza Kobieta, Najlepszy Niepełnosprawny, Junior 10 oraz Junior 13 i Junior 17. W każdej
z nich premiowano trzy pierwsze miejsca poza kategorią Najlepsza Kobieta, w której był tylko jeden
puchar. Wręczono także nagrody finansowe dla 6 najlepszych zawodników: za 1 miejsce było to 300
zł, za 2 miejsce 200 zł, za 3 miejsce 100 zł, natomiast za miejsca od 4 do 6 zawodnicy otrzymali po 50
złotych. Normy na podwyższenie kategorii wypełniło 11 zawodników. W zawodach wystąpili
zawodnicy z 3 federacji warcabowych: Polski, Czech i Ukrainy. Pośród wszystkich grających było
troje debiutantów, którzy pierwszy raz w życiu wystąpili na turnieju, w tym dwójka dzieci. Podczas
zakończenia Sędzia został poproszony przez Koordynatora o odczytanie wyników, rozdano puchary i
nagrody finansowe oraz dyplomy. Puchary wręczali: Sekretarz Rady Klubu Jutrzenka Jolanta
Maźniak oraz Wiceprezes Jutrzenki Franciszek Kała. Następnie głos zabrał Marcin Chęsiak z Sokoła
Wrocław który skierował ciepłe słowa do osób niepełnosprawnych mówiąc, że chcą z nami grać i
integrować się, zaprosił środowisko Stowarzyszenia Cross na zawody organizowane przez kluby ze
środowiska ludzi zdrowych. Panie Marcinie, D Z I Ę K U J E M Y za te wspaniałe słowa, miłe i dodające
nam sił i energii do dalszej pracy na rzecz rozwoju sportu warcabowego. Rozlosowano także dwie
nagrody finansowe pośród tych, którzy nie otrzymali żadnych nagród, szczęśliwców którzy otrzymali

po 50 PLN wylosował Koordynator Wojciech Woźniak, okazali się nimi Lumír Gatnar z Czech i Łukasz
Machowski z Jutrzenki.

Podziękowania
Wiele ciepłych słów i podziękowań kierujemy do działaczy i zawodników OKS Sokół Wrocław,
szczególnie do Witolda Bajkowskiego i Marcina Chęsiaka za pomoc w organizacji turnieju w postaci
przywiezionych warcabnic z pionkami oraz zegarów elektronicznych, nieobecnemu na turnieju
(niestety, obowiązki nie pozwoliły mu przyjechać) Arkadiuszowi Biadasiewiczowi za projekt i
wydrukowanie dyplomów.
Również wiele ciepłych słów i podziękowań dla zawodników i działaczy z klubu UKS Lokator
Gniezno, szczególnie Stanisławowi Rakowi i Zenonowi Wesołowskiemu za pomoc w organizacji
turnieju w postaci warcabnic z pionkami oraz zegarów elektronicznych.
Gościom z Republiki Czeskiej, szczególnie Lumírowi Gatnarowi za pomoc w organizacji turnieju w
postaci warcabnic z pionkami oraz zegarów elektronicznych. Nasi goście przywieźli karty do
prowadzenia zapisu partii.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Jolanty Maźniak za okazaną pomoc w organizacji
turnieju, Koordynatorowi Wojciechowi Woźniakowi za otwarcie i zamknięcie turnieju oraz pomoc w
organizacji, także nasz Wiceprezes klubu Jutrzenka Franciszek Kała zasługuje na podziękowania za
użyczenie nagłośnienia, dzięki któremu łatwiej było przekazywać ogłoszenia za pomocą mikrofonu.
Podziękowania dla Grażyny Gajowczyk za okazaną pomoc w organizacji turnieju oraz pomoc osobom
z dysfunkcją wzroku. Ponadto składamy podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do
przywiezienia sprzętu (warcabnice z pionkami, zegary oraz karty do zapisu) z siedziby klubu do sali
gry. Pani Kierownik Hotelu Polonia i wszystkim pracownikom za pomoc i umożliwienie nam
organizacji zawodów.
D Z I Ę K U J E M Y zawodnikom z 5 klubów Stowarzyszenia CROSS (Jutrzenka Częstochowa,
Kaszub Wejherowo, Jantar Gdańsk, Sudety Kłodzko, Omega Łódź)za wspaniałą postawę, sportową
rywalizację, ambitność i włożony Wasz wkład w końcowy sukces, za wiarę w siebie oraz za liczne
przybycie. Wielu spośród Was przywiozło warcaby i zegary, to także duża pomoc. Jesteście wspaniali.
Czekamy na Was na następnych naszych turniejach.
Cieszy nas fakt, że liczną grupę stanowiły dzieci i młodzież. Przybyliście do nas z wielu klubów z
Polski i Czech. D Z I Ę K U J E M Y Wam nasi młodzi przyjaciele za wspaniałe partie, za postawę i Wasze
osiągnięcia. Za okazaną pomoc osobom ze wzrokiem i za zrozumienie ich potrzeb, macie wspaniałe
serduszka i doceniamy to szczególnie. Czekamy na Was w niedalekiej przyszłości, przyjeżdżajcie
jeszcze liczniej. Jesteście przyszłością sportu warcabowego.
D Z I Ę K U J E M Y wszystkim za tak liczne przybycie oraz za wspaniałą sportową rywalizację i super
atmosferę. Zawsze będziemy mile wspominać Was razem i każdego z osobna, cenimy sobie przyjaźń i
otwartość wobec nas Waszych klubów z całej Polski (Sokół Wrocław, Lokator Gniezno, Libero
Basznia Dolna, Unia Horyniec-Zdrój, Roszada Lipno, Struga Marki, Czarni Oleszyce, Olymp Błonie,
Grom Złota Dama Poczesna, Senet Janikowo, MDK 1 Bydgoszcz), oraz Waszych klubów z Republiki

Czeskiej (KD Kunratice, PPKD Praha, KD Jižák, KD Náměstí Míru) a także klub z Ukrainy z Ługańska.
Wnieśliście Państwo cząstkę siebie, ta cząstka będzie nam towarzyszyć przez cały czas.

Wyniki końcowe
Pełne wyniki na: http://www.chessarbiter.com/turnieje_warcaby/2018/f_528/

OPEN
1. Michał Szczybyło - MUKS Libero Basznia Dolna - 12 pkt
2. Jakub Gazda - LKS Unia Horyniec-Zdrój - 11 pkt
3. Marcin Chęsiak - OKS Sokół Wrocław - 11 pkt
W czołówce jak widać było ciasno. O pozycji zawodników oprócz dużych punktów decydowały
małe punkty (tzw. wartościowanie). 11 dużych punktów zdobył jeszcze Grygorii Saienko z Ukrainy,
który ostatecznie uplasował się na 4 pozycji. Po 10 punktów uzyskali Jagoda Bajkowska z Sokoła
Wrocław - 5 lokata (najlepsza kobieta turniejowych zmagań) oraz najmłodszy w czołowej szóstce
Bartosz Mazurowski również z OKS Sokół Wrocław, Bartosz zajmując 6 miejsce pokazał swoją klasę i
zasługuje na ogromne słowa uznania, szczerze gratulujemy. Na pozycji 7 z dorobkiem również 10
punktów znalazł się zawodnik UKS Lokator Gniezno - Zenon Wesołowski. Ósme miejsce zajął Jakub
Stacewicz z LKS Olymp Błonie, miejsce 9 Szymon Polinceusz z LKS Grom Złota Dama Poczesna,
czołową dziesiątkę turniejowej tabeli zamknąć przypadło w udziale Katarzynie Pisarskiej z UKS
Roszada Lipno. Od miejsca 8 aż do 15 zawodnicy zdobyli po 9 dużych punktów. Miejsca 11 do 15
zajęli kolejno: Arseniusz Grzelak z Sokoła Wrocław, Petra Dušková także reprezentująca Sokół
Wrocław (najlepsza wśród zawodników z Republiki Czeskiej), Zuzanna Bosak z MUKS Libero Basznia
Dolna, Michal Vítek z czeskiego klubu KD Kunratice oraz Filip Kalmuk z SGU Czarni Oleszyce.

Najlepsza Kobieta
1. Jagoda Bajkowska - OKS Sokół Wrocław - 10 pkt
W tej kategorii przyznano tylko puchar za zwycięstwo wśród kobiet. Bezkonkurencyjna okazała się
Jagoda Bajkowska z Sokoła Wrocław. O 1 punkt mniej uzyskały Katarzyna Pisarska z Roszady Lipno,
Petra Dušková (Sokół Wrocław) oraz Zuzanna Bosak z MUKS Libero Basznia Dolna. Łącznie w
turnieju udział wzięło 15 kobiet a trofeum dla najlepszej pojechało do Wrocławia.

Junior 10
1. Filip Kalmuk - SGU Czarni Oleszyce - 9 pkt
2. Norbert Ludwik - MUKS Libero Basznia Dolna - 8 pkt
3. Mateusz Hanasiewicz - MUKS Libero Basznia Dolna - 7 pkt
Kategoria Junior 10 pokazuje nam, iż najmłodsi wspaniale rozwijają się sportowo. Przykładem w
tej grupie jest Filip Kalmuk (15 w OPEN), również Norbert Ludwik i Mateusz Hanasiewicz pokazują

się z bardzo dobrej strony, Wiktoria Haliniak z MUKS Libero Basznia Dolna zajęła w tej kategorii
wiekowej 4 miejsce, niewiele Wiktorii brakło by wskoczyć na podium. Także Bartosz Jóśk i Krystian
Jóśk z UKS Struga Marki niewiele swym poziomem odbiegają od innych, jeszcze nie ukończyli 8 roku
życia a już taka wspaniała rywalizacja. Junior 10 pokazuje nam obraz jak silny jest wschód Polski.
Także w tej kategorii wystąpiła czeska dziewczynka Isabella Novelle z KD Kunratice.

Junior 13
1. Bartosz Mazurowski - OKS Sokół Wrocław - 10 pkt
2. Katarzyna Pisarska - UKS Roszada Lipno - 9 pkt
3. Michal Vítek - KD Kunratice, Czechy - 9 pkt
W tej kategorii pierwsza trójka znacznie przewyższa pozostałą czwórkę dzieci. Bezapelacyjnie i
zasłużenie wygrał Bartosz Mazurowski, bardzo ładny wynik uzyskała Katarzyna Pisarska i chłopiec z
Czech Michal Vítek. Czwarte miejsce z dorobkiem 6 punktów wywalczyła Karolina Pawlak z Sokoła
Wrocław, tyle samo punktów uzyskał Denis Černý z Czech (KD Náměstí Míru), miejsca 6 i 7
przypadło w udziale debiutantom - Maciejowi Łakomiakowi i Wojciechowi Owczarkowi (obaj Sokół
Wrocław). W tej kategorii pierwsze skrzypce gra zespół OKS Sokół Wrocław.

Junior 17
1. Szymon Polinceusz - LKS Grom Złota Dama Poczesna - 9 pkt
2. Zuzanna Bosak - MUKS Libero Basznia Dolna - 9 pkt
3. Nicholas Novelle - KD Kunratice, Czechy - 8 pkt
Najstarsza na tym turnieju kategoria wiekowa. Górą klub z Poczesnej koło Częstochowy.
Zwycięstwo Szymona Polinceusza pokazuje nam walkę do końca, ambitność. Bardzo dobry wynik
osiągnęła Zuzanna Bosak która uzyskała tak jak Szymon 9 punktów. Tuż za nimi z 8 punktami
uplasował się Nicholas Novelle z Republiki Czeskiej (KD Kunratice). Po 7 punktów dorobili się
czwarty w tej kategorii Mateusz Weryho z MDK 1 Bydgoszcz oraz Kamil Uryszek z Jutrzenki
Częstochowa.

Najlepszy Niepełnosprawny
1. Grygorii Saienko - Ługańsk, Ukraina - 11 pkt
2. Wojciech Woźniak - SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa - 8 pkt
3. Krzysztof Kusowski - GKSONiS Jantar Gdańsk - 8 pkt
W kategorii osób niepełnosprawnych wystąpiło 17 grających. Wyraźną przewagę uzyskał Grygorii
Saienko z Ukrainy. O 3 punkty mniej uzyskali Wojciech Woźniak i Krzysztof Kusowski. Na dalszych
pozycjach znaleźli się zawodnicy którzy uzyskali po 7 punktów: Ryszard Czesław Rewoliński (SNiS
Kaszub Wejherowo) oraz Michał Ciborski (SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa). Tutaj również toczyła

się zacięta rywalizacja. Zawodnicy w tej grupie pokazali swą siłę gry, swe umiejętności, czyste
sportowe podejście do każdego pojedynku.

Normy na kategorie:
kategoria I
Zuzanna Bosak (MUKS Libero Basznia Dolna) oraz Katarzyna Pisarska (UKS Roszada Lipno)

kategoria II
Emilia Lepak z MDK 1 Bydgoszcz

kategoria III
Wiktoria Haliniak (MUKS Libero Basznia Dolna), Filip Kalmuk (SGU Czarni Oleszyce), Bartosz
Mazurowski (OKS Sokół Wrocław) oraz 2 zawodników z zagranicy - Grygorii Saienko z Ukrainy a
także gość z Republiki Czeskiej Michal Vítek (KD Kunratice)

kategoria IV
Denis Černý (KD Náměstí Míru, Czechy)

kategoria V
Józef Pik (SNiS Kaszub Wejherowo) oraz Isabella Novelle (KD Kunratice, Czechy)
Wielu zawodników podniosło swój ranking, zarówno ranking PZWarc, jak również ranking FMJD.

ZAPRASZAMY

SERDECZNIE

wszystkich bez wyjątku na nasze turnieje w przyszłości, będziemy czekać na Was.

DO ZOBACZENIA

Ze sportowym pozdrowieniem
Jutrzenka Częstochowa

