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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

MAMY SZACHOWEGO
MISTRZA WOJEWÓDZTWA!

Ostrzeszowski szachista FILIP JANISZEWSKI do wielu sukcesów, które
mimo młodego wieku osiągnął (zawsze
z najwyższą przyjemnością o jego suk-

cesach informujemy), dołączył kolejny
– tytuł SZACHOWEGO MISTRZA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Tytuł
tym cenniejszy, gdyż wywalczony przez

13-letniego Filipa w kategorii wiekowej do 18 lat, w której startowało 30
szachistów. Mistrzostwa odbywały się
w dniach 11-15 czerwca w Żerkowie.
Turnieje w Żerkowie mają już kilkuletnią tradycję.
- Lubię tam startować - mówi Filip ponieważ zawsze panuje tam przyjemna
atmosfera. Wstawaliśmy wcześnie, ok.
godz. 7.00, bowiem o 9.00 rozpoczynały się rozgrywki. Codziennie trzeba
było rozegrać dwie partie, zaś piątego
dnia była jedna partia i zakończenie
mistrzostw”.
Lista startowa w każdej kategorii wiekowej ustalana jest na podstawie rankingu. Wśród szachistów do lat 14 Filip
byłby na czele takiej listy, jednakże zdecydowano, że dla rozwoju jego umiejętności wskazany jest start w gronie starszych, lepszych graczy. W kategorii do
lat 18 jego dorobek rankingowy dawał
mu 8. pozycję na liście. Tymczasem
młody ostrzeszowianin okazał się lepszy
od wyżej notowanych i starszych rywali.
W mistrzowskim turnieju Filip Janiszewski rozegrał 9 partii, zwyciężając w 7,
remisując 1 i odnosząc 1 porażkę. Uzyskane 7,5 pkt. dało mu tytuł z wyraźną,

1-punktową przewagą.
- Ta przegrana, mówiąc szczerze,
nie była najtrudniejszą partią – wspomina Filip. - Moja niedokładność spowodowała błąd i porażkę. Rozegrałem
kilka wartościowych partii, które prócz
zwycięstwa dały mi sporo satysfakcji.
Do takich zaliczam pojedynek z Patrykiem Ziąbkiem, moim kolegą klubowym
z KTSW Kalisz, wyżej notowanym. Ta
partia dowartościowała mnie, poczułem
po niej, że mogę wygrywać. Choć z drugiej strony trzy zwycięstwa z kolegami
klubowymi nie cieszyły mnie.
Patrykowi Ziąbkowi przypadł brązowy
medal mistrzostw.
Filip ma już na koncie znaczące (jak
na swój wiek) sukcesy. Sam najbardziej
ceni sobie IV miejsce MP w kat. do 10
lat, osiągnięte przed czterema laty.
W tym roku na MP w Książu była szansa
powtórzenia tego sukcesu. Niestety,
głupia porażka w ostatniej, już prawie
wygranej partii, zniweczyła tę szansę.
Być może nasz szachista był zbyt spięty
w tym turnieju.
- Kiedy podchodzę do jakiejś partii
„na luzie” – gra mi się lepiej, przyjemniej, wykonuje się lepsze posunięcia –
mówi Filip.
Pytany o sportowe marzenia na najbliższe lata, mówi:
- Do skończenia 18 lat chciałbym
w rankingu federacji szachowej mieć
2200 pkt, tzn. być „kandydatem na
mistrza”. Punkty odzwierciedlają klasę
szachisty. Zbiera się je we wszystkich
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turniejach szachowych. To jest mój cel”.
Ambitne są cele naszego młodego
szachisty i to cieszy. Jednakże do
osiągnięcia takich sukcesów potrzebna
jest praca z najlepszymi trenerami, a to
kosztuje. Stąd prośba, apel do osób
i firm, które chciałyby wziąć pod opiekę
utalentowanego ostrzeszowskiego szachistę i wesprzeć go także finansowo.
To na pewno się opłaci.
K. Juszczak

ZAPRASZAMY NA
MISTRZOSTWA OSTRZESZOWA
Od kilku miesięcy pod skrzydłami
OCK działa sekcja szachowa. Tam też
zrodził się pomysł zorganizowania
w sobotę - 29 czerwca, w ramach Dni
Ziemi Ostrzeszowskiej – I OTWARTYCH
MISTRZOSTW OSTRZESZOWA W SZACHACH. Mistrzostwa odbędą się w kategorii juniorów (do lat 12) i kategorii open.
W tej drugiej wśród startujących będzie
świeżo upieczony Mistrz Województwa – Filip Janiszewski i wielu innych,
uznanych szachistów, nie tylko z Ostrzeszowa. Zgłosiło się już około 40 osób,
ale organizatorzy czekają na kolejne
zgłoszenia. Wystartować może każdy.
Przyjdź i Ty, zmierz się z najlepszymi, a być może okaże się, że drzemie
w Tobie szachowy talent.
Dodatkową atrakcją mistrzostw jest
to, że rozegrane zostaną w plenerze, na
dziedzińcu Baszty Kazimierzowskiej.

Coś nowego - triathlon
Z okazji 60-lecia Szkolnego Związku
Sportowego młodzież gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z naszego powiatu
miała okazję wystartować w triathlonie.
Na odkrytym ostrzeszowskim basenie 19 czerwca uczniowie najpierw pływali, potem ścigali się na rowerach, a na
koniec biegli.
- Myślę, że połączenie trzech dyscyplin to ciekawa propozycja dla młodzieży
- mówi Łukasz Haladyn, nauczyciel
wychowania fizycznego i zarazem organizator zawodów z ramienia SZS.
- Dzisiaj nie ma aż tylu uczestników,
ale chcielibyśmy, żeby ta impreza zagościła na stałe w kalendarzu sportowym.
Dotychczas ani wśród imprez SZS, ani
wśród zawodów szkolnych takiego
czegoś nie było. Dystans każdej dyscypliny dostosowaliśmy do możliwości
uczniów: pływanie - 80m, jazda rowerem - 2800m, bieg - 1200m. Oczywiście
nie są to typowe dla triathlonu dystanse.
Trzeba przyznać, że konkurencja była
dość trudna, ale dostarczała też emocji. Każdy, komu udało się „zaliczyć”
poszczególne wyścigi, może uznać się
za zwycięzcę.
Wyniki
Gimnazja - dziewczęta
1. Aleksandra Wojtkowska - Gim. nr 1
2. Marcelina Sztuder - Gim. nr 1
3. Eliza Sieradzka - Gim. nr 1
Gimnazja - chłopcy

1. Wojciech Chowański - Gim. nr 2
2. Konrad Krzywański - Gim. Kraszewice
3. Maksymilian Bochyński - Gim. nr 2
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Piotr Skutecki - I LO
2. Przemysław Dubiel - I LO
3. Kacper Anielski - ZS nr 1

Triathlon rozpoczyna się pływaniem - efektowny start wspólny.

WYKONAMY
PIASKOWANIE

SZYBKO!
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IV miejsce w Wielkopolsce dla SP w Biskupicach Zabarycznych
12 czerwca, tradycyjnie w Biadkach,
odbył się finał wojewódzki „Wielkopolskiej Próby Kolarskiej” szkół podstawowych w kolarstwie górskim MTB.
Kolarze z małej szkoły w Biskupicach
Zabarycznych wypadli świetnie, zajmując IV miejsce w klasyfikacji zespołowej
SP w całym wojewódzkie wielkopolskim.
Przegrali minimalnie tylko z faworytami
z Koźminka, Woli Droszewskiej i Biadek.
Indywidualnie natomiast zajęli następujące miejsca:
III m - /brązowy medal/ - Sebastian
Ręk,
IV m – Natalia Nieruchalska, V m Angelika Komin, Wiktoria Kowalska,
VII m – Bartosz Kiczor, VIII m - Konrad Przybył, IX m - Dominika Komin,
Jakub Komin,
XI m – Marcin Wróbel.
Ze sportowym pozdrowieniem
nauczyciel wf. - Rafał Kałążny

