INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA JUNIORÓW W IMIELINIE
Niedziela, 16 Czerwiec 2019 19:08

Od kilku lat w połowie czerwca rozgrywane są Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorek i
Juniorów w Szachach Klasycznych. Ostatnio kilka razy z rzędu w Imielinie. Dla naszego klubu
jest to duży wysiłek zarówno kondycyjny jak i finansowy. Mistrzostwa trwają 5 dni dla grup do
lat 11,13,15 i 18 oraz 3 dni dla grup do lat 9.
W tym roku rozgrywki odbyły się w w iście ekstremalnych warunkach w Imielinie w dn. 12-16.
06.2019
- codzienne dojazdy oraz ok. 9 godz. sesje gry przy temperat
urze powyżej 30 stopni na sali turniejowej, to nie lada wyczyn.
I dlatego gratulujemy wszystkim, którzy dotrwali do końca mistrzostw.
A osiągnięte wyniki są świetne.
Najlepszy wynik osiągnął w grupie juniorów do lat 15 KAMIL KALISZUK- z wynikiem 7 pkt z
9 partii został WICEMISTRZEM ŚLĄSKA JUNIORÓW.

W tej samej grupie MICHAŁ STRUGACZ zajął 7 miejsce / 6 pkt/, STANISŁAW BURDZICKI 8 miejsce / 5,5 pkt,
DAWID BINEK15 miejsce / 5 pkt/ . SZYMON MAŁEK, MIKOŁAJ WOLAŃSKI i RADOSŁAW SKÓRKA zdobyli
po 4 pkt.
Świetnie zagrał w grupie juniorów do lat 18 JAN BURDZICKI- z wynikiem 5,5 pkt zajął nagro
dzone, 4 miejsce
oraz wypełnił drugą normę na I kategorię.

Wielką, miłą niespodziankę sprawiła nam 6- letnia ZUZANNA KAMIŃSKA, która wygrywając
6 z 9 partii zajęła
5
miejsce w grupie dziewcząt do lat 9 !
oraz uzyskała III kategorie szachową.
W grupie chłopców do lat 9, 8- letni BORYS WITCZAK z wynikiem 6 pkt zajął wysokie 8
miejsce
, TYMO
TEUSZ KOCYGA
z wynikiem 5 pkt - 33 miejsce,
BOHDAN KYRYLYCH
zdobył 4 pkt - 39 miejsce.
W grupie dziewcząt do lat 13, EMILIA EGEMAN z wynikiem 5 pkt zajęła 14 miejsce, AGNIESZ
KA KOKOT
- 4,5 pkt - 19 miejsce.
W grupie dziewcząt do lat 15 - MAGDALENA BIENEK zajęła 15 miejsce.
W grupie chłopców do lat 11 - PIOTR BARTNIK zdobył 3,5 pkt, STANISŁAW NALEWAJKA
- 3 pkt, MICHAŁ SOLECKI 2,5 pkt/ z 7 partii/
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Gratulacje
dla wszystkich
Jesteście super

Zadanie było dofinansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Częstochowy.
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