
 

 

 

 

V OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY „GRAND PRIX” TORUNIA 

O PUCHAR „NOWOŚCI” 2007/2008 

 

 

Relacja Cezarego Kozłowskiego 

 

 Zakończył się kolejny, piąty otwarty turniej szachowy „Grand Prix” Torunia o Puchar 

„Nowości” rozgrywany cyklicznie raz w miesiącu od października do czerwca w Studium 

WFiS UMK w Toruniu. Razem odbyło się dziesięć turniejów szachów szybkich z tempem 

gry po 15 minut dla każdego uczestnika. 

 W klasyfikacji końcowej całego cyklu „Grand Prix” zwyciężył zdecydowanie 

Krzysztof Woźniak – 121 pkt, przed Mirosławem Jabłońskim - 87 pkt, (obaj z AZS UMK 

Toruń) i Pawłem Pawłowskim (UKS OPP DH Toruń) – 69 pkt. 

 Wśród juniorów najlepszy był Oskar Garniewicz (Torfarm Toruń) – 46 pkt, przed 

Januszem Tarczykowskim – 34 pkt, i Michałem Lewandowskim – 25 pkt, (obaj z UKS OPP 

DH Toruń). Wśród oldbojów wygrał Wiesław Jankowski (Torfarm Toruń) – 66 pkt, przed 

Cezarym Kozłowskim – 59 pkt, i Jerzym Jabłońskim – 58 pkt, (obaj z AZS UMK Toruń). 

Konkurencje kobiet wygrała Monika Traczykowska (UKS OPP DH Toruń) – 34 pkt. 

W sumie sklasyfikowanych zostało 35 uczestników (I m – 15 pkt, XV m – 1 pkt) 

 Zwycięzca otrzymał okazały kryształowy Puchar Redakcji Gazety Pomorza i Kujaw 

„Nowości”, a pierwszych dwunastu zawodników w klasyfikacji końcowej nagrodzono 

cennymi nagrodami rzeczowymi. Ponadto trzech pierwszych w każdej grupie rozgrywkowej 

otrzymało medale. 

 Turniej spełnił swoje walory sportowe i wychowawcze, promując szachy w Toruniu i 

regionie, a przy okazji organizując czas wolny miłośnikom „królewskiej gry”. Organizatorzy 

cieszą się, że szachy szybkie zwane aktywnymi przyciągają tak liczną grupę dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Jak twierdzą szkoleniowcy, granie dużej ilości turniejów szachów 

aktywnych i błyskawicznych to jeden z ważnych elementów przygotowawczych do grania 

szachów długich, zwanych klasycznymi.  

 Kierownikiem zawodów i sędzią głównym tej okazałej imprezy szachowej był Cezary 

Kozłowski. Biuro zawodów i kojarzenie oraz obsługa komputera była w rękach Krzysztofa 

Woźniaka. 

 Kolejna, już szósta edycja „Grand Prix” rozpocznie się w październiku 2008r, w sali 

konferencyjnej Studium WFiS UMK w Toruniu, cieszącej się wśród uczestników z bardzo 

dobrych warunków gry.  


