
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Mieczysława Najdorfa 

Warszawa, 02-10.08.2008r. 
 

strona turnieju: http://www.poloniachess.pl/najdorf2008/  

 

relacja Pawła Jarocha: 

 

W Warszawie odbył się VII Mazowiecki Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa, który 

był rozgrywany w pięknej hali OSiR-u w dniach 2-10 sierpnia 2008r. Za organizację zawodów 

wielkie brawa należą się dyrektor turnieju – Marii Macieja. Zawody były rozgrywane w czterech 

grupach, w których wzięło udział 241 zawodników z całej Polski i zaproszeni goście z zagranicy.  

 

Turniej A był rozgrywany systemem kołowym, w którym wzięło udział 10 światowej klasy 

zawodników ze zwycięzcą turnieju, hindusem Sasikiranem Kirshnanem na czele. Z polskich 

zawodników najlepiej się spisali Krasenkow i Soćko, którzy zajęli odpowiednio 4 i 5 miejsce. 

 

W Turnieju B (108 osób) wystartowało 4 reprezentantów, którzy wypadli przeciętnie. Po 4 

punkty zgromadzili: 67. Paweł Jaroch (BTSz Centrum Bydgoszcz), 72. Jarek Paprocki 

(Torfarm-64 Toruń) i 76. Karol Jaroch (BTSz Centrum Bydgoszcz), a 3.5 – 88. Renata Bursa 

(BTSz Centrum Bydgoszcz). Z gry jestem zadowolony, ale wynik nie odzwierciedla pozycji 

jakich miałem m.in. ze zdobywcą normy arcymistrzowskiej, Kacprem Piorunem, który zajął 
bardzo dobre 2 miejsce. Jednak słabe turnieje pod względem sportowym w regionie nie 

odzwierciedlają tego, co można zastać poza granicami KP związku. Przekonał się o tym 

zdobywca naszej „potrójne korony” Karol, który pierwsze rundy grał słabo. Myślę jednak, że na 

II lidze zaowocują występy w dobrych turniejach i drużyna Centrum sprawi miłą 
niespodziankę☺ Zawody ostatecznie wygrał GM Gajewski Grzegorz. Drugi był wspomniany 

FM Piorun Kacper a na trzecim miejscu uplasował się gość z Ukrainy – GM Onishuk 

Vladimir. 

 

W Turnieju C (110 osób) samodzielnie zwyciężył junior BTSz Centrum Bydgoszcz – Łukasz 

Karski, który zgromadził 7.5 pkt. Występ Łukasza był bardzo dobry, jedna porażka w środku 

turnieju nie zniechęciła go do walki o podium, a pokerowe zagranie w 8 rundzie (szybki remis) i 

wygrana w 9 przy dobrych rezultatach na pierwszych dwóch deskach dała zwycięstwo! Na 

bardzo dobrym 4 miejscu uplasował się Maciej Zuba z AZS UMK Toruń, który nie grał 3 

rundy, a i bez tego w dobrym stylu, bez porażki wywalczył miejsce w czołówce. Z „regionu” 

startowały jeszcze dwie zawodniczki BTSz Centrum Bydgoszcz – Antonina Góra i Joanna 

Góra. Joanna zajęła 87 miejsce, zdobywając 3 pkt. Młodsza z sióstr w silnej grupie z dorobkiem 

4 punktów zajęła dobre 72 miejsce. To dla 11-latki dobry turniej treningowy. Dziwi fakt 

właściwie nie wystawiania poza KP regionem, w podobnych turniejach, juniorów młodszych. 

Ciągłe granie we „własnym sosie” znacznie opóźnia rozwój młodych zawodników. To nie są 
suche słowa, wystarczy popatrzeć na inne związki, które mają sukcesy. Poważny marazm widać 
zwłaszcza w grupie juniorek we wszystkich grupach do lat 14. Tylko w całym regionie z 2-3 

zasługują na uwagę. 
 

Żaden reprezentant KP nie startował w grupie D. Szczegółowe wyniki można zobaczyć na 

stronie festiwalu. 


