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IV Turniej szachowy Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Katowice 7-8.05.2016r.

Zakończył się IV Turniej Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, który odbywał się w dniach

 7 – 8. 05. 2016r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Niespełna 600

zawodników z 12 różnych krajów zmierzyło się w sześciu kategoriach.  Były to najliczniejsze

otwarte zawody szachowe w Polsce w roku 2016 i jedne z największych w Europie!

Organizatorami tego spektakularnego wydarzenia byli Miasto Katowice oraz Śląski Związek

Szachowy. Dwa  dni  pełnych  emocji  i  wrażeń  dobiegło  końca.  Zawodnicy spotkali  się  ze  sobą  

w odpowiednich dla siebie kategoriach,  aby do puli  swoich sukcesów dodać kolejne.  Ekscytujące

pojedynki, zwycięstwa, a także porażki budowały niezapomniany charakter całego turnieju. Zawarte

przyjaźnie  oraz zdobyte  doświadczenia,  pozostaną długo w pamięci  samych zawodników, a  także

publiczności.  Ponadto  obecność  21  arcymistrzów świadczy o  wysokim poziomie  rozgrywek  oraz

samych grających. Fundusz nagród wyniósł 32 000 zł. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych

uczestnikach turnieju, dla których przewidziano nagrody niespodzianki bez względu na zajęte lokaty.

Po  długich  i  wyczerpujących  pojedynkach  klasyfikacja  generalna  przedstawia  się

 w następujących sposób: Grupa A – Michał Pełka, Bartosz Warchol, Kamil Grochol. Grupa B –

Artur Oborski, Bartłomiej Niedbała, Martin Oleś. Grupa C -  Hubert Meers, Piotr , Alan Bogusz.

Grupa D –  Dawid Wierzbicki,  Błażej Grot, Igor Musiał.  Grupa E –  Wojciech Wielgus,  Kamil

Warchoł,  Mateusz  Rząsa.    Natomiast w  grupie  Open,  której  od  samego  początku  turnieju

towarzyszyły wielkie emocje, zwycięzcą został Kacper Piorun, a tuż za nim uplasowali się Bartosz

Soćko i Tamas Banusz z Węgier. Najlepszą kobietą w turnieju okazała się Monika Soćko. Ponadto w

kategoriach A - E najlepszymi dziewczynami okazały się kolejno: Paulina Robakowska, Aleksandra

Kieca, Anna Dallemura, Pola Seemann oraz Zuzanna Gaszka. 

Wydarzeniu  towarzyszyły  atrakcje  dla  najmłodszych  oraz  dla  kibiców.  Dzieci  mogły

skorzystać z wielu rozrywek przygotowanych przez profesjonalnych animatorów, wszyscy szachowi

kibice mogli na bieżąco śledzić najlepsze partie on-line za pomocą portalu internetowego. Dodatkowo,

turniej  transmitowała  telewizja  internetowa  gdzie  komentatorami  partii  byli  WCM  Maria  Leks,

arcymistrz Bartłomiej Heberla oraz mistrz międzynarodowy Daniel Sadzikowski.

Warto podkreślić,  że turniej w Katowicach to jedna z największych imprez szachowych w

Polsce. Turniej rozegrano już po raz czwarty, a to z pewnością nie ostatni z serii. W przyszłym roku



Katowice będę gospodarzem Mistrzostw Europy w szachach szybkich. Dzięki takim wydarzeniom

Katowice stają się rozpoznawalne na światowej arenie szachowej.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Już teraz zapraszamy na V Turniej

Przyjaźnie  Polsko  –  Węgierskiej,  a  więcej  informacji  na  temat  turnieju  oraz  uczestników można

uzyskać pod adresem: www.chesscup.pl  .
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