RELACJA
Z
"III TURNIEJU WARCABOWEGO O ZŁOTY KIELICH"
Dobiegła końca 3 odsłona międzynarodowego Turnieju o Złoty Kielich w warcabach
stupolowych rozgrywanego w Hotelu Polonia w Częstochowie w terminie od 21-24.02.2019 roku.
Organizatorem prestiżowych zawodów jest SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa. Tuż przed
rozpoczęciem dziennikarz Radia Katowice przeprowadził krótki wywiad z sędzią głównym oraz z
niektórymi zawodnikami. O godzinie 14:30 przybyłych zawodników i ich opiekunów powitał
koordynator zawodów a zarazem wiceprezes Klubu Jutrzenka Wojciech Woźniak. Na początku
powitania poprosił przybyłych o uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłego w ubiegłym roku Michała
Czarskiego - zawodnika, działacza i organizatora. Poinformował też obecnych o sponsorach dzięki
którym zawody stały się atrakcyjniejsze oraz o nagrodach. Następnie koordynator powitał i
przedstawił sędziów: głównego Roberta Sobczyka oraz grającego sędziego rundowego
Stanisława Raka z Gniezna. Sędzia główny poprowadził odprawę techniczną na której
poinformował wszystkich o regulaminach. Następnie została sprawdzona obecność na podstawie
której powstała lista startowa. Do zmagań na stu polach warcabnicy przystąpiło 38 zawodników.
Turniej o charakterze OPEN prowadzony programem ChessarbiterPro rozegrano na dystansie 7 rund
z tempem gry 90 minut na zawodnika. Tuż po odprawie o godzinie 15:00 rozpoczęła się 1 runda.
Tego samego dnia o godzinie 19:00 sędzia główny odgwizdał start 2 rundy. Następnego dnia odbyły
się 2 rundy: trzecia o 9:00 i czwarta o 12.15. W sobotę 23 lutego także grano dwie rundy o tych
samych godzinach jak w piątek, natomiast ostatnia 7 runda zmagań rozpoczęła się 24 lutego w
niedzielę o 8:30. Nie obyło się bez niespodzianek, niektórzy faworyci pojedynków przegrali zmagania
z niżej notowanymi zawodnikami. Bezpośrednio po ostatniej rundzie odbyło się zakończenie turnieju,
rozdano puchary oraz nagrody rzeczowe, najlepsza trójka OPEN otrzymała nagrody finansowe.
Biorący udział w zawodach byli dodatkowo podzieleni na wiele kategorii: Najlepsza Kobieta,
Najlepszy Niepełnosprawny oraz Junior 10, Junior 14 i Junior 18. Turniej był bardzo udany,
zawodnicy rywalizowali do samego końca, każdy walczył o uzyskanie najlepszego wyniku. Osiem
osób podniosło lub zdobyło kategorie warcabowe, wielu grających podniosło również swe rankingi,
zarówno polskie jak i międzynarodowe FMJD. Zawody zgłoszone do rejestracji w Polskim Związku
Warcabowym jak również w FMJD. Wysoki, bardzo wyrównany poziom zawodów, wspaniała
atmosfera oraz czysta sportowa rywalizacja sprawiają, iż wszyscy wyjechali zadowoleni i zapowiadają
swój udział w przyszłym roku. Prócz pucharów rozdano statuetki dla najstarszego oraz najmłodszego
uczestnika turniejowych zmagań. Wystąpili zawodnicy z różnych środowisk oraz w różnym wieku,
była to także wspaniała integracja między nimi. Każdy uczestnik wywiózł nowe doświadczenia i
umiejętności. Turniej spełnił w całości zamierzone cele.
Bardzo cieszy fakt, iż zawodnicy Stowarzyszenia Cross coraz chętniej i liczniej biorą udział w
otwartych turniejach. Jeszcze nie tak dawno tylko nieliczni zawodnicy z dysfunkcją wzroku
pokazywali się na turniejach z cyklu OPEN, teraz zauważa się tendencję wzrostową jeśli chodzi o ich
udział w takich zawodach. Zaczynają coraz odważniej podchodzić do tego tematu dzięki czemu
poziom ich umiejętności gry w warcaby znacznie wzrósł w ostatnim czasie. Dwójka zawodników

biorących udział w tym turnieju jest członkami Kadry Narodowej Stowarzyszenia Cross: Edward
Twardy i Wojciech Woźniak.
W tym roku zaatakowała młodzież która zajęła czołowe lokaty. Całą edycję turnieju wygrał
Szymon Polinceusz z klubu LKS Grom Złota Dama Poczesna przed swym klubowym kolegą
Franciszkiem Szumerą oraz Mateuszem Lewandowskim z LUKS Zefir Janikowo.
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Podsumowanie:
Kategoria OPEN:
Lp.
1
2
3

Nazwisko i imię
Polinceusz Szymon
Szumera Franciszek
Lewandowski Mateusz

Klub
LKS Grom Złota Dama Poczesna
LKS Grom Złota Dama Poczesna
LUKS Zefir Janikowo

Pkt.
11
11
10

MSolk
46
46
48

RSo(-1,-2,...)
"
"
"

Nr Prz. (W)
9 (2.0);

W tej głównej kategorii możemy zaobserwować wyrównany poziom zawodników, w czołówce
było ciasno i o zwycięstwie decydowały dalsze wartościowania. Pomiędzy pierwszym a drugim
zawodnikiem różnica była bardzo niewielka, (obaj zainkasowali po 11 dużych i 46 małych punktów),
zatem o wygranej zadecydowało dopiero czwarte wartościowanie - lepszy wynik z wyżej
sklasyfikowanym (Szymon Polinceusz grał z czwartym Bartoszem Jurcewiczem a Franciszek
Szumera z nim nie grał). Od miejsca trzeciego do miejsca siódmego zawodnicy mieli po 10
punktów. Na 4 pozycji zameldował się Bartosz Jurcewicz z LSWKS Złote Piony Bielawa a na 5
pozycji uplasował się Dominik Rubaj z SIN Razem Świecie.

Kategoria Najlepsza Kobieta:
Lp.
1
2
3

Nazwisko i imię
Jóśk Teresa
Bosak Zuzanna
Banaś Julia

Klub
UKS Struga Marki
MUKS Libero Basznia Dolna
MUKS Libero Basznia Dolna

Pkt.
9
9
8

MSolk
37
37
38

RSo(-1,-2,...)
47(-1) 41(-2) 34(-3) 27(-4)
47(-1) 41(-2) 34(-3) 26 (-4)

Wśród pań również niewielkie różnice, dwie pierwsze - Teresa Jóśk i Zuzanna Bosak miały
po 9 dużych punktów i po 37 małych, dopiero dalsze wartości zadecydowały która z pań okazała się
najlepsza. Trzecią lokatę wywalczyła Julia Banaś.

Kategoria Najlepszy Niepełnosprawny:
Lp.
1
2
3

Nazwisko i imię
Ciborski Michał
Twardy Edward
Biskupski Jan

Klub
SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
IKS Zryw Słupsk

Pkt.
9
8
8

MSolk
35
45
37

W tej grupie najlepszy okazał się zawodnik gospodarzy turnieju Michał Ciborski z 9
punktami. Na dalszych miejscach było już ciasno, ponownie decydowały dalsze wartościowania
szczególnie w walce o 3 miejsce w tej kategorii. Pięć osób miało po 8 dużych punktów (miejsca od 2
do 6).

Kategoria Junior 10:
Lp.
1
2
3

Nazwisko i imię
Banaś Julia
Jóśk Bartosz
Jóśk Krystian

Klub
MUKS Libero Basznia Dolna
UKS Struga Marki
UKS Struga Marki

Pkt.
8
7
6

MSolk
38
36
37

W najmłodszej kategorii wiekowej najlepsza okazała się Julia Banaś uzyskując 8 punktów, tuż
za nią na podium stanęli: Bartosz Jóśk i Krystian Jóśk, pierwszy wywalczył 7, drugi 6 punktów.
Rywalizacja między nimi trwała do końca i również ich poziom jest wyrównany.

Kategoria Junior 14:
Lp.
1
2
3

Nazwisko i imię
Jurcewicz Bartosz
Rubaj Dominik
Łakomiak Maciej

Klub
LSWKS Złote Piony Bielawa
SIN Razem Świecie
OKS Sokół Wrocław

Pkt.
10
10
5

MSolk
46
42
33

W średniej kategorii wiekowej na pierwszych dwóch pozycjach była zacięta walka o zwycięstwo,
zdecydowały małe punkty. Wygrał Bartosz Jurcewicz przed Dominikiem Rubajem, skład
podium uzupełnił Maciej Łakomiak.

Kategoria Junior 18:
Lp.
1
2
3

Nazwisko i imię
Polinceusz Szymon
Szumera Franciszek
Bosak Zuzanna

Klub
LKS Grom Złota Dama Poczesna
LKS Grom Złota Dama Poczesna
MUKS Libero Basznia Dolna

Pkt.
11
11
9

MSolk
46
46
37

Atakująca młodzież prezentuje - jak widać - bardzo wysoki i wyrównany poziom gry. W tym
przypadku także decydowały dalsze wartościowania. Dwaj pierwsi zawodnicy wygrali również cały
turniej.

Normy na Kategorie:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tyt.
II+
III
III
IV
IV
bk.
bk.
bk.

Nazwisko i imię
Szumera Franciszek
Jurcewicz Bartosz
Saienko Grygorii
Pobocha Piotr
Korbela Anna
Szymonik Angelika
Łakomiak Maciej
Wehner Honorata

Klub
LKS Grom Złota Dama Poczesna
LSWKS Złote Piony Bielawa
SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
SKKFSiTNiS Kielce
SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
OKS Sokół Wrocław
SNiS Kaszub Wejherowo

Wk.
19.50
I19.00
17.25
15.00
13.13
11.13
11.38
10.88

Norma
I
I
II
III
III
IV
V
V

Osiem osób wywalczyło zmianę swych kategorii warcabowych, pięć podwyższyło a trzy zdobyły
je pierwszy raz w swej karierze zawodniczej.

T u r n i e j

w

l i c z b a c h :

W zmaganiach wzięli udział zawodnicy z dwóch federacji: Polski i Ukrainy. Dwie osoby
pierwszy raz w życiu zagrały na turnieju. Zawody sędziowało dwóch arbitrów. Najlepsza trójka w
OPEN otrzymała nagrody finansowe stosowne do zajętych miejsc. Trzecia edycja turnieju tak jak
poprzednie jej wydania trwała 4 dni. Pięciu uczestników turnieju nie posiadało jeszcze kategorii
warcabowych. Łącznie wyodrębniono 6 kategorii: OPEN, Najlepsza Kobieta, Najlepszy
Niepełnosprawny, Junior 10, Junior 14, Junior 18. Podczas 7 rund osiem osób zdobyło lub
podniosło swe kategorie warcabowe. Wystąpiło 9 osób bez jakiegokolwiek rankingu, 9 osób
nieletnich, 12 kobiet, rywalizowali zawodnicy z 15 klubów, szesnastu grających pełnosprawnych.
Ogólnie 18 zawodników otrzymało puchary bądź statuetki. Przy 19 stołach zagrały 22 osoby z
rankingiem FMJD, 22 osoby niepełnosprawne, 29 osób pełnoletnich, 29 grających posiadało ranking
PZWarc, 33 uczestników rywalizacji posiadało kategorie bądź tytuły warcabowe, lista startowa
zawierała 38 nazwisk. Rozegrano 266 fascynujących, pełnych zmysłowości partii.
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Patronat nad całym turniejem sprawował

Prezydent miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk
Patronat medialny zapewniło

Radio Jura z Częstochowy
Szczególne słowa podziękowań kierujemy pod adresem naszych wspaniałych sponsorów:
fundator wszystkich pucharów:

Tomasz Stolarczyk - wójt gminy Rząśnia
fundatorom nagród w kategoriach juniorskich:

Firma recyklingowa Bogdana Szczekockiego z Częstochowy
Gabriela Boroń
Irena Woźniak
osoba anonimowa
fundatorami pozostałych nagród i gadżetów są:

Komobex In
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

Radio Jura
Jutrzenka Częstochowa
Gabinet masażu w Kościelcu Przemysława Soboraka
Urząd miasta Częstochowa
Firma "Trofea.pl"
Radio Katowice
osoba anonimowa
Nasze podziękowania kierujemy również do wszystkich zawodników bez udziału których nie
byłoby turnieju, do ich opiekunów za poświęcony czas, do sędziów za sprawne przeprowadzenie
zawodów. Koordynatorowi Wojciechowi Woźniakowi za sprawną organizację imprezy oraz za
pozyskanie sponsorów, Angelice Szymonik za projekty graficzne dyplomów i banera
turniejowego. Wszystkim członkom Klubu Jutrzenka za wkład w organizację turnieju.
Tymczasem zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w następnym naszym przedsięwzięciu jakim
jest "III ZŁOTA KORONA ŚREDZKA O PUCHAR BURMISTRZA ŚRODY
ŚLĄSKIEJ", jest to również turniej międzynarodowy z cyklu OPEN, odbędzie się w terminie 1922.07.2019 w Środzie Śląskiej.

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy i
zapraszamy na nasze następne turnieje.

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

