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JAN ZA BIE GLIK

Już tra dy cyj nie pod ko niec ro -
ku War sza wa go ści ła eu ro pej -
ską czo łów kę sza chi stów, 
któ rzy tym ra zem w Pa ła cu Kul -
tu ry i Na uki ry wa li zo wa li w mi -
strzo stwach Eu ro py w grze
szyb kiej i bły ska wicz nej. 
W trzy dnio wej im pre zie, od by -
wa ją cej się pod ho no ro wym pa -
tro na tem pre zy den ta RP Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go oraz
Par la men tu Eu ro pej skie go,
oprócz za wo dow ców mo gli też
za grać zwy kli mi ło śni cy kró -
lew skiej gry. W tur nie ju sza -
chów szyb kich uczest ni czy ło
po nad 700, a w blit zu po nad
350 osób z 25 kra jów. W obu
war szaw skich tur nie jach wy -
stą pi ła re kor do wa licz ba za -
wod ni ków z ty tu łem ar cy mi -
strza mię dzy na ro do we go.

Nie zwy kle uro czy ste by ły
ce re mo nie otwar cia i za mknię -
cia mi strzostw, o któ rych wię cej
na pi sze my w ju trzej szym wy -
da niu. Bra li w nich udział
przed sta wi cie le elit świa ta kul -
tu ry, na uki, po li ty ki i biz ne su.

Wy rów na ny po ziom 

Pod zna kiem nie zwy kle wy -
rów na ne go po zio mu stał tur -
niej w grze szyb kiej. Co praw da
mistrz Eu ro py, któ rym zo stał
gru ziń ski ar cy mistrz Ba adur
Jo ba va, zo stał wy ło nio ny 
po 13 run dach (zdo był 11 pkt),
ale o ko lej ne miej sce w do gryw -
ce wal czy ło aż sied miu ar cy mi -
strzów, w tym trzech Po la ków:
Ro bert Kem piń ski, Mi chał Ol -
szew ski i Alek san der Miś ta.
Wszy scy oni uzy ska li po 10,5
pkt. 

W pierw szej do gryw ce Kem -
piń ski po ko nał re pre zen tu ją ce -
go obec nie Ar me nię Sier gie ja
Mow se sja na (wcze śniej przez
la ta grał dla Sło wa cji), w dru giej
Wę gra Wik to ra Er do sa, dzię ki

cze mu miał szan sę zdo by cia
srebr ne go me da lu. Jed nak  re -
we la cyj nie spi su ją cy się 18-let ni
Ro sja nin Sa nsan Sju gi rov oka zał
się lep szy i Kem piń ski mu siał się
za do wo lić brą zo wym  tro feum.  

34-let ni za wod nik ak tu al ne -
go mi strza Pol ski PGiNG Po lo -
nia War sza wa był jed nak bar -
dzo za do wo lo ny z te go osią -
gnię cia.  W ka rie rze se nior skiej
zdo był bo wiem pierw szy me -
dal w mi strzo stwach Eu ro py.
Ma na swym kon cie dwa ty tu ły
mistrza kra ju.

Świet nie grał w nie dzie lę Mi -
chał Ol szew ski, rów nież za wod -
nik PGiNG Po lo nia, któ ry wy -
grał pięć ostat nich tur nie jo -
wych par tii. Prze grał jed nak już
pierw szą do gryw kę z Ukra iń -
cem An to nem Ko ro bo wem i
dla te go mógł wal czyć tyl ko o
miej sca od 6. do 8.  Osta tecz nie
za jął siód mą lo ka tę. Wy grał z
Miś tą, ale gra jąc bia ły mi, zre mi -
so wał z Mow sesj a nem. W do -
gryw kach ko lor  czar ny jest pre -
mio wa ny zwy cię stwem w przy -
pad ku re mi su.

Wy so ka ran ga 

– Ran ga tych mi strzostw
by ła  na praw dę bar dzo wy so -

ka – oce nia wi ce pre zes Pol -
skie go Związ ku Sza cho we go,
sę dzia głów ny mi strzostw To -
masz De le ga.  – Wy star to wa ło
aż ośmio ro za wod ni ków z eli -
tar ne go Klu bu 2700 (ozdo bą
te go to wa rzy stwa by ła Ju dit
Po lgar), me da li ści po przed -
nich i te go rocz nych mi -
strzostw Eu ro py w sza chach
kla sycz nych. Oczy wi ście nie
wszy scy le gi ty mu ją cy się ran -
kin giem FIDE po wy żej 2700
ode gra li w obu mi strzo -
stwach głów ne ro le, ale ta ki
jest już urok sza chów szyb -
kich.  Ro ze gra no wie le cie ka -
wych par tii. Na praw dę by ło
co oglą dać.

– Z punk tu wi dze nia Pol -
skie go Związ ku Sza cho we go
te mi strzo stwa by ły bar dzo
uda ne. Bo daj po raz pierw szy
na si re pre zen tan ci by li wi -
docz ni w obu tur nie jach w tak

du żej licz bie. Po raz pierw szy
wy wal czy li śmy też dwa me -
da le. Gdy by nie po raż ka Rad -
ka Woj tasz ka z Bar to szem

Soć ką, był by on naj praw do -
po dob niej mi strzem Eu ro py
w blit zu.  Po sta wa na szych
sza chi stów, to, że wal czy li do

koń ca, ro ku je do brze na przy -
szłość. Mam na dzie ję, że w
przy szło rocz nych mi strzo -
stwach, któ re rów nież w grud -
niu ro ze gra ne zo sta ną w War -
sza wie, od nie sie my jesz cze
więk sze suk ce sy – za koń czył
To masz De le ga. ∑

∑ Wyniki
1. Ba adur Jo ba va (Ar me nia), 11 pkt; 
2. San san Sju gi rov (Ro sja); 
3. Ro bert Kem piń ski (Pol ska); 
4. An ton Ko ro bow (Ukra ina); 
5. Wik tor Er dos (Wę gry); 
6. Sier giej Mow se sjan (Ar me nia); 
7. Mi chał Ol szew ski (Pol ska); 
8. Alek san der Miś ta (Pol ska) – wszy -
scy po 10,5 pkt; 
9. An driej Wo ło ki tin (Ukra ina),   
10. Alek siej Szi row (Hisz pa nia),  
11. Ra do sław Woj ta szek (Pol ska); 

12. Etien ne Ba crot (Fran cja);
13. Ja cek Tom czak (Pol ska) – po 10 pkt
14. Jan Nie po mniasz czyj (Ro sja);
15. Ju dit Po lgar (Wę gry); 
16. Ma te usz Bar tel (Pol ska) – po 9,5 pkt.

Dwa brązowe medale Polaków
MISTRZOSTWA EUROPY | Nasi reprezentanci
zdobyli dwa brązowe trofea w ME 
w grze szybkiej i błyskawicznej

>W Pa ła cu Kul tu ry i Na uki wy stą pi li re pre zen ta nci 25 kra jów 
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>Medaliści ME w szachach szybkich: Kempiński, Jobava,
Sjugirov i prezes tytularnego sponsora MetLife Łukasz Kalinowski

>Hrant Melkunian, mistrz Europy w grze błyskawicznej
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BLITZ
Mi strzem Eu ro py 
w sza chach bły ska wicz nych, 
któ re za koń czy ły się póź nym
wie czo rem w pią tek, zo stał 
re pre zen tant Ar me nii Hrant
Mel ku nian

Wy star to wa ło 379 za wod ni ków.
Ry wa li za cja to czy ła się na dy -
stan sie 13 po dwój nych rund
(mecz i re wanż). Po nie waż
trzech gra czy: Hrant Mel ku -
nian, Aleksiej Dre jew (Ro sja) i
nasz re pre zen tant Ra do sław
Woj ta szek uzy ska ło w 26 par -
tiach po 20 pkt,  do wy ło nie nia
mi strza Eu ro py po trzeb ne by ły
do gryw ki. Naj wię cej opa no wa -
nia po dzie się ciu go dzi nach gry

wy ka zał ar cy mistrz z Ar me nii.
Naj pierw po ko nał on Woj tasz -
ka, a na stęp nie w me czu o zło ty
me dal Dre je wa.  Na sze mu naj -
wy żej obec nie skla sy fi ko wa ne -
mu ar cy mi strzo wi w ran kin gu
FIDE (2705 pkt) przy pa dło brą -
zo we tro feum.

– Bar dzo chcia łem do ty tu łu
mi strza Eu ro py w sza chach
szyb kich, któ ry wy wal czy łem
na Tor wa rze przed trze ma la ty,
do rzu cić mi strzo stwo w blit zu.
Nie ste ty, w do gryw ce ry wa le
oka za li się lep si, co przy ją łem z
po ko rą. Szczę ście  by ło bli sko,
ale brą zo wy me dal, wy wal czo -
ny w tak licz nej i sil nej kon ku -
ren cji, też ma swój cię żar ga tun -
ko wy – oce nił Woj ta szek, któ ry
w mi ja ją cym ro ku zdo był tak że

ty tuł wi ce mi strza Eu ro py w sza -
chach kla sycz nych.

Nie po cie szo ny był Bar tosz
Soć ko, któ ry po dziewiątej run -
dzie do łą czył do pro wa dzą ce go
w ta be li Woj tasz ka. 

W na stęp nej do szło do bra -
to bój cze go po je dyn ku Po la -
ków.  Zwy cię sko wy szedł z nie -
go Soć ko i zo stał li de rem. W ko -
lej nym me czu spo tkał się z Dre -
je wem i uzy skał re mis. Nie ste ty,
po raż ka z Hran tem Mel ku nia -
nem w przed ostat niej run dzie
spo wo do wa ła, że od padł z wal -
ki o me da le. Za jął osta tecz nie
czwar te miej sce.

W pierw szej dzie siąt ce upla -
so wa ło się jesz cze dwóch Po la -
ków: Woj ciech Mo ran da był
ósmy, a Pa weł Ja racz dzie wią ty.

Świet ny fi nisz za de mon stro -
wa ła Ju dit Po lgar. W 12. run dzie
po ko na ła 2:0 mi strza Pol ski Ma -
te usza Bar tla, a w ostat niej, w
tym sa mym sto sun ku, mi strza
Eu ro py z 2010 r., ro syj skie go ar -
cy mi strza Ja na Nie po mniasz -
czy ja.

                                                                  —jz

∑ Wyniki
1. Hrant Mel ku nian (Ar me nia); 
2. Alek siej Dre jew (Ro sja); 
3. Ra do sław Woj ta szek (Pol ska) 
– wszy scy po 20 pkt; 
4. Bar tosz Soć ko (Pol ska) 19,5; 
5. An ton Ko ro bow (Ukra ina); 
6. Ju dit Po lgar (Wę gry); 
7. Alek san der Ria zan cew (Ro sja); 
8. Woj ciech Mo ran da (Pol ska) – wszy -
scy po 19 pkt; 
9. Pa weł Ja racz (Pol ska) 18,5; 
10. An driej Wo ło ki tin (Ukraina) 18 pkt.  

Wojtaszek i Soćko byli blisko celu


