Oﬁcjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

II Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Łyse
W dniu 15 marca 2018 r. o godzinie 11.00 rozegrany został w naszej szkole kolejny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy
Łyse. Oﬁcjalnego otwarcia turnieju dokonali dyrektorzy szkół - Pan Jan Drężek i Pan Mariusz Bacławski.

Do współpracy w przeprowadzeniu turnieju poprosiliśmy Pana Roberta Michalaka z klubu Maraton z Łomży.
Turniej adresowany był nie tylko dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, ale również dla dorosłych, którzy wspólnie z
dziećmi rywalizowali o puchary i cenne nagrody rzeczowe.
W zawodach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej SiGE w Warmiaku, Szkoły Podstawowej w Lipnikach, Szkoły
Podstawowej w Łysych, Publicznego Gimnazjum w Łysych i osoby dorosłe z Kadzidła.
Na uczestników turnieju czekały przygotowane stanowiska dla graczy turnieju szachowego.
Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry było podobne: 15 minut na
partię dla każdego uczestnika.
Ta niezwykle pasjonująca, wymagająca logicznego myślenia gra planszowa, której współczesne zasady ukształtowały się
jeszcze w średniowieczu, przyciąga coraz to młodszych graczy. Tak też było i podczas ostatniego turnieju, gdzie na 38
uczestników, którzy zasiedli przy szachownicach aż 36 stanowiło reprezentacje młodego pokolenia.
Wysoka frekwencja pokazała, że szachy cieszą się coraz liczniejszym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Przy tym
warto zaznaczyć, że grę w szachy zaczynają dzieci w bardzo młodym wieku.
Podczas rozgrywania partii szachowych widać było na twarzach dzieci radość, pozytywne emocje oraz skupienie uwagi.
Walka była bardzo zacięta aż do ostatniej rundy.
Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców i opiekunów.
Zgłoszeni uczestnicy rozgrywali partie według podanych zasad, a wyniki przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Ciemniewski Szymon kl. VII – SP Łyse
II miejsce – Trzciński Patryk kl. VII – SP łyse
III miejsce – Rybiński Norbert kl. VII – SP Łyse
Gimnazjum:
I miejsce –Wezner Daniel – PG Łyse
II miejsce – Gnatkowski Filip – PG Łyse
III miejsce – Podzielny Marcin kl. III – PG Łyse
Open:
I miejsce – Pliszka Paweł – Kadzidło
II miejsce – Pliszka Stanisław - Kadzidło
Serdecznie dziękujemy za wsparcie:
- Wójtowi Gminy Łyse – Panu Jerzemu Ksepce,
- właścicielom Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB - Państwu Barbarze i Józefowi Bałdygom,
- właścicielowi Piekarni Kurpiowskiej w Seraﬁnie - Panu Andrzejowi Żubrowskiemu,
- właścicielowi Piekarni Łyse - Panu Jarosławowi Zakrzewskiemu,
- właścicielce Sklepu Wielobranżowego - Pani Małgorzacie Lis,
- Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych,
- Radzie Rodziców Publicznego Gimnazjum w Łysych.
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