
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI 

SZKOLENIOWEJ KPZSzach w roku 2009 

Kadrę wojewódzką młodzików w roku 2009 tworzyli: Łukasz Licznerski (MDK 1), Damian 

Śliwicki (OPP Toruń), Kacper Drozdowski (Wiatrak Bydgoszcz) i Tomasz Żebracki (UKS MDK 5). 

Rezerwowymi byli: Artur Marchlewicz (MDK 1) i Mateusz Mazalon (Emdek). Zawodnicy kadry 

wykorzystali środki finansowe uzyskane ze Stowarzyszenia Związków Sportowych. Za kontakty z     

tą instytucją oraz tworzenie preliminarzy i planów szkoleniowych poszczególnych akcji odpowiadał 

niżej podpisany. Członkowie kadry wzięli udział w turniejach szachowych w Kowalewie Pomorskim   

i Junoszynie oraz w konsultacji szkoleniowej przeprowadzonej w Żninie przez arcymistrza                  

A. Maksimienko. 

 Zeszłoroczne finały Mistrzostw Polski Juniorów w szachach klasycznych przyniosły dwa 

brązowe medale: Artura Marchlewicza (do 10 lat) i Kacpra Drozdowskiego (do 14 lat). W Pucharze 

Polski (nieoficjalne Mistrzostwa Polski do lat ośmiu) – srebrny medal zdobyła Alicja Śliwicka (OPP 

Toruń). Te trzy medale zdobyły osoby, które mają przed sobą ogromną szansę na rozwój i stałą 
obecność w ścisłej czołówce polskich juniorów (-ek). Nie należy przy tym zapominać o szachistach, 

którzy chociaż nie stanęli na podium, liczyli się w walce o wysokie lokaty w finałach: Łukasz 

Licznerski był dziewiąty wśród 14-latków, Antonina Góra uplasowała się na 10 miejscu wśród 

dwunastolatek. Doskonale zagrali w finałach do 12 lat – Damian Śliwicki (5 lokata) i Radosław Gajek 

(8 miejsce). Zwraca uwagę 8 pozycja Konrada Drozdowskiego wśród 10-latków. Na omówione wyżej 

finały Mistrzostw Polski Juniorów, KPZSzach. delegował trenerów, którzy służyli pomocą podczas 

zawodów. 

 Osobnego komentarza wymaga ocena startu licznej grupy z KPZSzach. w tzw. wieloboju 

szachów błyskawicznych i szybkich, który odbył się w Koszalinie i nadano mu rangę także 

Mistrzostw Polski. W tych zawodach sypnęło medalami: przy tempie gry 30 minut na zawodnika       

A. Śliwicka i Konrad Drozdowski zdobyli złote medale, a Kacper Drozdowski wywalczył trzecie 

miejsce. W piętnastominutówkach znów zwyciężyła A. Śliwicka, srebro zdobył Ł. Licznerski.            

W turnieju błyskawicznym brąz przypadł A. Śliwickiej, złoto wywalczył Konrad Drozdowski, srebrne 

medale w swoich grupach wiekowych zdobyli D. Śliwicki i Kacper Drozdowski. 

 W wieloboju startowała 23 osobowa ekipa z naszego województwa. 

 Jedynym reprezentantem w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów był zespół UKS 

MDK 1 Bydgoszcz, który grając w II lidze zajął dobre 10 miejsce. 

 Wśród wyników klubów seniorskich naszego okręgu zasługują na wyróżnienie: 

- brązowy medal Baszty Żnin, piąta lokata AZS UMK i siódma Rotmistrza w Mistrzostwach Polski    

w grze błyskawicznej. 

- awans BASZTY do II ligi seniorów, trzecie miejsce ROTMISTRZA w rozgrywkach I ligi seniorów. 

            

        Opracował: Andrzej Karpiński 


