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szachy
Królewska uczta

P
obity został nie tylko
rekord frekwencji 
(697 osób z 22 krajów).
W IX Turnieju Amplico
Life, któremu Europej-

ska Unia Szachowa  po raz piąty
nadała rangę mistrzostw Europy
w szachach szybkich, wystarto-
wała także m.in. rekordowa licz-
ba zawodników zaliczanych do
pierwszej dziesiątki szachistów
świata, posiadających ranking
powyżej 2700 pkt oraz mieszczą-
cych się w pierwszej setce ran-
kingu Światowej Federacji Sza-
chowej (FIDE).

Jednak nie tylko wysoki po-
ziom sportowy, który gwaranto-
wał udział 49 arcymistrzów,
dziesięciu arcymistrzyń oraz 37
mistrzów międzynarodowych
cechował te unikatowe zawody.
Ich największą wartością był
masowy udział dzieci i młodzie-
ży (200 do lat 12 i 300 do lat 18).
Dzięki otwartej formule (mógł
zagrać każdy bez względu na
wiek, posiadany ranking, a tak-
że jego brak) w pierwszych run-
dach dziecko mogło zagrać na-
wet z arcymistrzem.

– Oczywiście, cieszymy się z
brązowego medalu naszego
najlepszego reprezentanta Rad-
ka Wojtaszka, ale serce rosło,

gdy się patrzyło na tak liczne
grono najmłodszych szachistów.
Myślę, że walory edukacyjne tej
imprezy trzeba stawiać na rów-
ni ze sportowymi – ocenia Maria
Macieja, dyrektorka turnieju.

Uroki walki

Radosław Wojtaszek, który
bronił na Torwarze tytułu mi-
strza Europy, przepustkę do
meczów barażowych zdobył po
bratobójczym pojedynku z in-
nym polskim utalentowanym
młodym arcymistrzem Mate-
uszem Bartlem.

– Choć w szachy szybkie nie
gram źle, to zazwyczaj na turnie-
jach Amplico Life szło mi raczej
słabo – opowiada Mateusz. – W
ubiegłym roku byłem aż 63. Tym
razem przez dwa dni udało mi
się utrzymać niezłą formę. W so-
botę wygrałem sześć partii i
dwie zremisowałem. Tych stra-
conych połówek szkoda, bo  gra-
łem ze znacznie niżej notowany-
mi rywalami. Niedzielę zaczą-
łem od efektownego zwycię-
stwa nad  Rozentalisem z Litwy.
W X rundzie moim  rywalem był
późniejszy zwycięzca Mała-
chow. Z rozpędu zagrałem z nim
bardzo bojowo, i to mimo czar-
nego koloru. Miałem w pewnym

momencie prawdopodobnie
wygraną pozycję, ale jej nie wy-
korzystałem. Bardziej cierpliwy
Rosjanin w końcu mnie poko-
nał. Swoje marzenia o znakomi-
tym wyniku zaprzepaściłem w
następnym starciu. Jak zauwa-
żył mój przeciwnik – Mowsesjan
reprezentujący Słowację, w jed-
nym momencie prawdopodob-
nie wygrywałem. Chwilę póź-
niej losy pojedynku się odwró-
ciły i przegrałem.

Zarówno partię z Małacho-
wem, jak i z Mowsesjanem będę
jeszcze długo pamiętał  – to zna-
komici zawodnicy i wygrana z
jednym z nich byłaby fajnym pre-
zentem na święta. Następne star-

cie wygrałem i w ostatniej rundzie
moim rywalem był Radosław
Wojtaszek. Obaj potrzebowali-
śmy wygranej, zatem ostry prze-
bieg partii nikogo nie powinien
dziwić. Ostatecznie, po naprawdę
niezłym pojedynku, wygrał Ra-
dek. Ja musiałem zadowolić się
dopiero 17. lokatą.  Jednak  na po-
cieszenie (choć dla mnie marne)
pozostaje fakt, że Wojtaszek zdo-
był brąz – kończy Mateusz Bartel. 

Podziękowania

Mistrzostwa Europy zorgani-
zowała Fundacja na rzecz
Wspierania Szachów w Warsza-
wie we współpracy z Polskim
Związkiem Szachowym. Wielkie
szachowe święto w Warszawie
nie byłoby możliwe bez  pomocy
sponsorów i mecenasów. 

Organizatorzy dziękują pani
prezydent  Hannie Gronkie-
wicz-Waltz za honorowy patro-
nat oraz w szczególności: firmie
Amplico Life SA za ufundowanie
wszystkich nagród pieniężnych,
Biuru Sportu i Rekreacji Urzędu
m.st. Warszawy, Departamento-
wi Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Mi-
nisterstwu Sportu i Turystyki za

znaczące finansowe wsparcie
imprezy. 

Słowa szczególnych podzię-
kowań organizatorzy kierują
pod adresem dzielnicy Śród-
mieście za ufundowanie upo-
minków dla dzieci oraz finanso-
we i logistyczne wsparcie orga-
nizacji turnieju.

Gorące słowa podziękowań
należą się partnerom technolo-
gicznym: IBM Polska Sp. z o.o. i
ATM SA. To dzięki nim można
było pokazać Polskę, Warszawę
i szachy przez pryzmat nowo-
czesnych technologii. Zawody
rozgrywane na Torwarze mógł
oglądać na żywo cały świat.

Podziękowania kierowane są
również pod adresem Central-
nego Ośrodka Sportu, który
przyjął funkcję współgospoda-
rza imprezy i udostępnił halę
Torwaru, zapewniając tym sa-
mym znakomite warunki gry.

Organizatorzy dziękują hote-
lom: Ibis Stare Miasto, ETAP,
OSiR przy Polnej 7a oraz ATOS
za gościnność i życzliwą współ-
pracę przy zakwaterowaniu
szachistów oraz patronom me-
dialnym: Polskiej Agencji Praso-
wej, Polskiemu Radiu Pr. 1, TVP
Warszawa i „Życiu Warszawy” za
szeroką promocję imprezy. ∑
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Jeszcze nigdy w Warszawie nie było 
tak licznie i silnie obsadzonego turnieju 
w królewskiej grze. Były to zarazem już piąte
ME w szachach szybkich w naszej stolicy 

*W hali Torwaru zostały stworzone bardzo dobre warunki do gry
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*Burmistrz dzielnicy Śródmieście Wojciech Bartelski wręczył dzieciom świąteczne prezenty
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25 najlepszych zawodników ME 

Turnieju Amplico Life:

1. Władimir Małachow (Rosja – 11,5
pkt z 13 partii); 
2. Vasyli Iwanczuk (Ukraina) – 11; 
3. Radosław Wojtaszek – 10,5;  
4. Sergiej Mowsesjan (Słowacja) –
10,5; 5. Daniel Fridman (Niemcy) –
10,5; 6. Aleksiej Drejew (Rosja) –
10,5; 7. Michał Krasenkow (Polska) –
10; 8. Aleksiej Szirow (Hiszpania); 9.
Aleksander Zubow (Ukraina); 10.
Zbynek Hracek  (Czechy); 11. Eduar-
das Rozentalis (Litwa); 12. Igor Kur-
nosow (Rosja); 13. Arturs Neiksans
(Łotwa); 14. Tomasz Warakomski
(Polska) – wszyscy po 10 pkt; 15.
Wugar Gaszimow (Azerbejdżan) –
9,5; 16. Kirył Stupak (Białoruś); 17.
Mateusz Bartel (Polska); 18. Orest
Griszczak (Ukraina); 19. Jacek Tom-
czak; 20. Wojciech Miranda; 21. An-
na Muzyczuk (Słowenia); 22. Marcin
Dziuba; 23. Bartosz Soćko; 24. Kamil
Mitoń; 25. Paweł Czarnota – wszy-
scy po 9,5 pkt.

Najlepsze zawodniczki: 
1. Anna Muzyczuk – 9,5 ( 21. miej-
sce); 2. Elizabeth Paehtz (Niemcy) –
9 (40. miejsce); 3. Iweta Rajlich
(Polska) – 9 pkt (41. miejsce).
Kilka słów o zawodniczkach:
Anna Muzyczuk (ur. 28.02.1990 r.) –
urodzona na Ukrainie, reprezentuje
obecnie Słowenię, szósta szachistka
świata. Pięciokrotna mistrzyni Euro-
py oraz mistrzyni świata juniorek.
Elisabeth Paehtz (ur. 8.01.1985 r.) –
dwukrotna mistrzyni świata junio-
rek,  najlepsza szachistka Niemiec.
Jest żołnierzem Bundeswehry!
Iweta Rajlich (ur. 16.03.1981 r.) –
sześciokrotna mistrzyni Polski, od
wielu lat podpora reprezentacji na-
rodowej Polski. Większość sukce-
sów odniosła pod panieńskim na-
zwiskiem Radziewicz.

Seniorzy (powyżej 60. roku życia):

Włodzimierz Schmidt – (9,5 – 29.
miejsce). Do niego należy rekord ty-
tułów zdobytych w mistrzostwach
Polski – siedem.

Juniorzy: do lat 16 i 18 – Dariusz
Świercz – najmłodszy polski arcy-
mistrz; do lat 14  – Kacper Drozdow-
ski; do lat 10 i do lat 12 – Konrad
Drozdowski.

Juniorki: do lat 18 – Maria Muzyczuk
(Ukraina); do lat 16 – Katarzyna Ada-
mowicz; do lat 14 – Anna Iwanow;
do lat 12 – Katarzyna Murawko; do
lat 10 – Julia Antolak.

Najlepsze juniorki Warszawy: 1. Mo-
nika Głuszko (w rywalizacji do lat 16
i do lat 18); 2. Maria Leks (do lat 14);
3. Kinga Pastuszko (do lat 12); 4.
Emilia Kaniewska (do lat 10).
Wymienione juniorki reprezentują
Polonię Trade Trans.

Najlepsi juniorzy Warszawy:

1. Igor Kowalski (w rywalizacji do lat
10); 2. Andrzej Maciejewski (do lat
12); 3. Sebastian Malec (do lat 14);
4. Zbigniew Strzemiecki (do lat 16 i
do lat 18). Wymienieni juniorzy re-
prezentują Polonię Trade Trans.

Zwycięzcy grup rankingowych:

bez rankingu: do 1200 i 1400 ELO
– Tomasz Ołowski; do 1600 ELO –
Jakub Skiba; do 1800 ELO – Damian
Kiolbasa; do 2000 ELO – Jacek
Szwaj; do 2100, 2200 i 2300 ELO –
Kamil Marchlewicz;  do 2400 ELO –
Włodzimierz Schmidt; do 2500 ELO
– Arturs Neiksans (Łotwa).

Największe niespodzianki:

Luiza Tomaszewska (ranking: 1887)
– Aleksei Szirow (2719) remis; Rafał
Lewandowski (2164) – Sergiej Ti-
wiakow (2664) – remis; Andrzej
Krzywda (2159) – Bartosz Soćko
(2643) – remis; Wiktor Bołogan
(2692) – Marcin Krzyżanowski
(2333) – remis. —jz
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