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9-letni Mateusz Janicki najlepszy w turnieju juniorów!

W dniach 14-22.07.2012 r. odbyły się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu
rozgrywki w ramach kolejnego, tradycyjnego festiwalu pod nazwą Międzynarodowe
Szachowe Lato '2012
.
Turniej
OPEN
zgromadził na starcie 58 uczestników, grali w nim m.in. ukraiński arcymistrz Vladimir Malaniuk,
IM Dominik Orzech, WFM Małgorzata Bednarska-Bzdęga oraz kilku kandydatów na mistrza.
Wystąpiło w nim także aż 3 lechitów (!?), w tym 2 juniorów, niestety bez większych sukcesów.
Na wyróżnienie zasłużył przede wszystkim 15-letni Wojtek Okonek, który uzyskał 50 %-wy
rezultat, co w tak silnym dla niego turnieju jest wynikiem godnym uznania. Turniej ten wygrał
bezapelacyjnie GM Malaniuk, nie mając niestety za rywali nikogo z czołówki poznańskich
szachistów, którzy w tym roku postanowili grać w Szczecinie. Znakomicie spisała się trójka pań,
które skutecznie egzaminowały mężczyzn o zbliżonych rankingach. Najlepszą okazała się Anna
Andrzejewska, która jednak nie trafiiła w trakcie 9 rund na zwycięzcę, co oczywiście nie
umniejsza jej sukcesu, natomiast o braku szczęścia w kojarzeniu może mówić M.
Bednarska-Bzdęga, która akurat w ostatniej rundzie wpadła na arcymistrza i przegrywając
utraciła szansę na "medalową" lokatę.

Rewelacyjnie spisał się w drugiej grupie turniejowej pn. JUNIORZY nasz najmłodszy
reprezentant Mateusz Janicki, który uzyskał 8 pkt. z 9 partii i zdecydowanie wyprzedził swych
częstokroć o kilka lat starszych rywali. W turnieju tym startowało m.in. 5 dziewcząt, które także
stanowiły twardy "orzeszek do zgryzienia" dla chłopców, a najlepsza z nich Majka
Andrzejewska była jedyną, która urwała punkt zwycięzcy turnieju.

Tradycyjne letnie spotkanie szachistów, dzięki życzliwości Rektora WSUS prof. dr. hab.
Michała Iwaszkiewicza już po raz 11-ty odbyło się w obiektach jego Uczelni, a zorganizował je
niezawodny od lat tercet arbitrów: Małgorzata Napierała (UMKS Niesłyszących), Barbara
Ryszkiewicz (Konin) i sędzia główny Janusz Woda (KS LECH-WSUS), przy wydatnej
współpracy i nieocenionej pomocy pracowników WSUS pod wodzą dyrektora administracyjnego
Mariana Kossowskiego. Wsparcia imprezie udzielili: WKFiT Urzędu Miasta Poznania, PZSzach,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, europoseł Filiip Kaczmarek i inni
donatorzy.

Szczegółowe wyniki obu grup festiwalowych - w załączniku.
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