
Szachy Podsumowanie Mistrzostw Europy w szachach szybkich

Królewska gra
dla wszystkich
Liczni uczestnicy imprezy:
arcymistrzowie, mistrzo-
wie, kandydaci na mi-
strzów, ci, którzy stawiają
pierwsze kroki, młodzi
i starsi, panie i panowie,
dzieci i dorośli przez dwa
dni żyli tylko grą w szachy
i rozmowami nich.

W VII Turnieju Amplico AIG
Life, mającym po raz trzeci
z rzędu rangę mistrzostw Eu-
ropywszachachszybkich,za-
grali prawie wszyscy Polacy
z czołówki. Po pierwszym
dniu wyłoniona została naj-
lepszaszesnastka,którarywa-
lizowałapomiędzysobą.Wtej
grupie znalazło się sześciu
Polaków: aktualny mistrz
kraju Tomasz Markowski,
uczestnik turnieju o Puchar
Świata Mateusz Bartel oraz
Wojciech Moranda, Artur Ja-
kubiec, Wojciech Przybylski
i Aleksander Miśta.

Górą rutyniarze
Ciekawostką jest, że dofinało-
wej szesnastki dostało się
wielu graczy powyżej 30. roku
życia. A wydawałoby się, że
szachy szybkie preferują mło-
dość, bo wymagają błyska-
wicznego refleksu. Przypo-
mnijmy, że tempo gry wynosi
15 min napartię plus 10 s doda-
wane po każdym ruchu, a nor-
malne tempo to 1 godz. 40 mi-
nutnapierwszych40posunięć
plus 1 godz. dokońcapartii. Po
każdym ruchu dodawanych
jest 30 s.

Nie dla śpiochów
W niedzielę rano okazało się,

że jeden z uczestników za-
spał, i pierwszą rundę prze-
grał walkowerem. Był to naj-
starszy finalista – wielokrot-
nie utytułowany am Michaił
Gurewicz. Dlaczego? Otóż
w sobotę walki barażowe
trwały do godz. 23, a rano
w niedzielęogodz.9.30punk-
tualnie puszczono zegary.
Szachiści do skowronków nie
należą, bo zwykle swoje par-
tie grają po południu.

Mecz finałowy wygrał 34-
-letni Aleksiej Aleksandrow,
najlepszy zawodnik Biało-
rusi. Jego zwycięstwo nie
było niespodzianką. Potwier-
dził on, że połączenie błyska-
wicznego refleksu z opano-
waniem w sytuacji stresu wy-
maga dojrzal-
szego wieku.

Pojedynek
o pierwsze
miejsce sto-
czył Aleksna-
drow z aktual-
nym mistrzem
Polski Toma-
szem Markow-
skim. Ich
pierwsza par-
tia począt-
kowo miała
wyrównany
przebieg, po-
tem wydawało
się, że Mar-
kowski stoi lepiej. Uzyskał
przewagę czasową. Niestety,
wkrótce Tomek zaczął popeł-
niać błędy. Dopuścił do po-
wstania groźnej sytuacji:
wolny pion przeciwnika
szybko zbliżał się do pola
przemiany w hetmana. Efek-

tem była dotkliwa porażka.
WdrugiejpartiiAleksandrow
bez problemu uzyskał remis
dający mu tytuł mistrza Eu-
ropy.

Pech Morandy
Prawdziwy dramat przeżył
19-letni Wojtek Moranda.
Jego dramatycznapartiaz Ar-
gentyńczykiem Fernando
Peraltą o trzecie miejsce sku-
piła uwagę dużej liczby kibi-
ców. W korzystnej sytuacji,
którą mógł zakończyć praw-
dopodobnie daniem mata,
Wojtek nieoczekiwanie pod-
stawił wieżę w jednym posu-
nięciu i natychmiast się pod-
dał. Takie sytuacje śnią się po
nocach zawodnikom przez

wiele lat.
Również

we wcze-
śniejszej fa-
zie turnieju
f inałowego
Wojtek nie
wykorzystał
szansy wy-
grania
w końcówce
z Markow-
skim. Trzeba
przyznać, że
Moranda
grał znako-
micie. Zabra-
kło mu

szczęścia i doświadczenia.
Otrzymał jednak w nagrodę
brązowy medal, choć zajął
czwarte miejsce, bo Argen-
tyńczyk Peralta startował
w ME poza konkursem.

W dobrym stylu zakwalifi-
kował się do finału Mateusz

Bartel, który w dogrywkach
pokonał znakomitego, jesz-
cze nie tak dawno jednego
z najlepszych graczy na świe-
cie, ArturaJussupowa. Jednak
w finale Mateusz był ósmy.
Z pewnością liczył na więcej.

Rodzice i dzieci
W konkurencji kobiet nasze
arcymistrzynie, które w tym
roku zajęły drugie miejsce
w drużynowych mistrzo-
stwach Europy, pozwoliły
wyprzedzićsięznacznieniżej
notowanej w rankingu za-
wodniczce Łotwy Berzine
Ilze. Jednak w całym turnieju
kobiety stawiały dzielnie
czoła zdecydowanie liczniej-
szej grupie mężczyzn. Mo-
nika Soćko, brązowa meda-
listka MP 2007, zdobyła tyle
samopunktówco jejmążBar-
tosz Soćko, aktualny wice-
mistrz Polski.

Państwo Soćkowie przy-
prowadzili na turniej dwójkę
swoich dzieci: siedmioletnią
Weronikę i pięcioletniego
Szymona, które także zagrały

wturnieju.Przedkażdąrundą
możnabyło zobaczyć, jak tro-
skliwi arcymistrzowie udzie-
lają ostatnich rad swym po-
ciechom. Być może ich wy-
niki były dla rodziców cen-
niejsze niż własne.

Na Torwarze było wiele
szachowych rodzin. Najbar-
dziej utytułowana z rodziny
Gasików Ania (ubiegło-

roczna mistrzyni Europy do
lat 18) pokonała dwóch mi-
strzów międzynarodowych.

Szachyzapraszająwszyst-
kich.Dlaczego?Botylkowtej

dyscyplinietrybunypozo-
stająpuste,akażdymożezo-

staćaktywnymuczestnikiem.
Komentarz arcymistrzyni

AGNIESZKIBRUSTMANprzy-
gotował do druku JZ

W turnieju na Torwarze zagrała rekordowa liczba – 581 uczestników ZDJĘCIA PIOTR GILARSKI

Nie było żadnej taryfy ulgowej z powodu wieku

Burmistrz Śródmieścia Wojciech Bartelski ufundował wszystkim startującym dzieciom
prezenty świąteczne

[Podziękowania]

Słowa szczególnych podziękowań
organizatorzy kierują pod adre-
sem Amplico Life SA – wyłącz-
nego sponsora nagród, których
wartość wyniosła 20 000 euro.
Ogromny wkład w powodzenie
mistrzostw miała firma Polkomtel
SA, która stworzyła na Torwarze
infrastrukturę informatyczną nie-
zbędną do przeprowadzenia za-
wodów, w tym transmisji on-line.
Drugim partnerem technologicz-
nym była firma ATM SA, która na
co dzień udostępnia fundacji ser-
wer i łącza.

Znaczącego wsparcia finanso-
wego udzieliło Biuro Sportu i Re-
kreacji Urzędu m.st. Warszawy,
Departament Edukacji Publicznej
i Sportu Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Mazowiec-
kiego oraz Ministerstwo Sportu.
Znakomite warunki gry w hali
sportowej Torwar szachiści za-
wdzięczają współpracy fundacji,
PZSzach i COS.

Szachistów na Torwarze od-
wiedzili m.in.: Jerzy Buzek – pre-
mier i poseł do europarlamentu,
Jego Ekscelencja Carlos Alberto
Passalaqua – ambasador Repu-
bliki Argentyńskiej, P.S. Ramara-
thnam – pierwszy sekretarz am-
basady Indii, Włodzimierz Pa-
szyński – wiceprezydent War-
szawy, Wojciech Bartelski – bur-
mistrz dzielnicy Warszawa-Śród-
mieście, Janusz Woda – prezes
PZSzach, Rafał Jóźwiak – dyrektor
naczelny COS, profesor Stanisław

Gomułka, Izabela Ptaszyńska
– dyrektor działu marketingu Am-
plico Life SA, Roman Wiśniewski
− dyrektor Departamentu Infra-
struktury Informatycznej Polkom-
tel SA, Magdalena Domisiewicz
– dyrektor działu marketingu ATM
SA, Jarosław Kowalewski – prezes
MZSzach, Maciej Kaczmarek
– naczelnik Wydziału Sportu i Re-
kreacji dzielnicy Warszawa-Śród-
mieście, Marcin Bęben – przed-
stawiciel Amplico Life SA.
Szczegółowe wyniki VII Turnieju
Amplico AIG Life oraz Otwar-
tych Mistrzostw Warszawy
w Szachach Błyskawicznych
można znaleźć na stronie inter-
netowej: www.poloniachess.pl/
amplico2007.
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