
 

Wynik juniorów S-KKS /MDK Przemyśl  

w Mistrzostwach Juniorów w Brzozowie 6 czerwca 2009 

W dniu 6 czerwca 2009 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie odbyły się Mistrzostwa 

Juniorów Województwa Podkarpackiego  w Szachach.  W Mistrzostwach wzięła udział duża grupa 

juniorów z Przemyśla . Juniorzy Sportowo – Kulturalnego Klubu Szachowego odnotowali kilka 

sukcesów.  Grupą juniorów opiekował się Maciej Karasioski oraz licznie towarzyszący rodzice. 

Serdeczne podziękowania za wsparcie. Wyniki i liczny udział rokują rozwój sekcji.  

Juniorzy do 2002 roku i młodsi( wiek przedszkolny ) 

W grupie najmłodszych juniorów startowało trzech wychowanków S-KKS/MDK najwyższe 7 miejsce 

zajął Dominik Zaleszczyk – 5 pkt. Wypełnił normę na V kategorię szachową!  Miejsce 11 zajął Bartosz 

Zaraoski (3 pkt.) wypełnił normę na V kategorię. Na miejscu 13 rywalizację zakooczył najmłodszy 

uczestnik zawodów Jacek Chrzan ( 1 pkt).  

Juniorzy do 2002 i młodsi  -  http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1541/final_standings&9.html 

Grupa Juniorów do lat 9 

Równie wysokie drugie miejsce jak Łukasz zdobył Mikołaj Pantuła w grupie juniorów do lat 9 

zdobywając 7,5 pkt. W tej grupie na miejscu 5 rywalizację zakooczył Mateusz Basza zdobywając 6 

pkt. Michał Lewicki na 9 miejscu zdobył 5 pkt. Zaś Jakub Korta i Bartosz Szeląg wykonali normy na 

kategorie Jakub na IV (4pkt.) a Bartosz(3,5pkt.) na V.  Aleksander Szałyga po walce uplasował się na 

miejscu 23 zdobywając 1,5 pkt.  

Wyniki szczegółowe juniorów do lat 9 - 

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1543/final_standings&9.html 

Grupa Juniorek do lat 9. 

W grupie juniorek do lat 9 startowała Blanka Białowąs , która zdobyła bardzo wysokie IV miejsce 

(6pkt.) na 17 juniorek z całego województwa. 

Wyniki szczegółowe juniorek do lat 9 

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1544/final_standings&9.html 

Grupa juniorów do lat 11 

W grupie juniorów do lat 11 startowało trzech przedstawicieli S-KKS. Najwyższe miejsce zajął Paweł 

Jeżak zajmując  V miejsce zdobywając  5,5 pkt.  Paweł wypełnił normę na III kategorię szachową.  

Bartosz Chrzan zajął miejsce 16 (4 pkt.) a Wiktor Bartnicki miejsce 25 (2 pkt.).  

Juniorzy do lat 11 - http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1545/final_standings&9.html 
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Grupa juniorek do lat 13 

W grupie juniorek do lat 13 startowały dwie nasze juniorki. Inga Białowąs z Przemyśla ( obecnie LKS 

Brzozowia – MOSiR Brzozów zdobyła miejsce trzecie (2,5 pkt) zaś Justyna Jeżak zakooczyła 

rywalizację na miejscu 6 z dorobkiem 0,5 pkt.  

Wyniki szczegółowe juniorek do lat 13 –  

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1548/final_standings&5.html 

Grupa juniorów do lat 13 

W grupie juniorów do lat 13 wśród 25 zawodników z S-KKS najlepiej wypadł Karol Chrzan – 9 miejsce 

(5 pkt.) zaś Artur Zubilewicz zajął miejsce 17 i zdobył 4 punkty. 

Wyniki szczegółowe juniorów do lat 13 - 

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1547/final_standings&9.html 

Grupa juniorów do lat 15. 

Najwyższe spośród szachistów S-KKS miejsce w swojej kategorii szachowej juniorów do lat 15 

wywalczył Łukasz Mazurek zdobywając 7 punktów ostatecznie zakooczył rywalizację na 2 pozycji. 

W tej grupie czołowe 4 miejsce wywalczył Jonatan Zazula zdobywając 6,5 pkt.  lokując się na 

miejscu 4. Jonatan wypełnił, normę na II kategorię szachową. 

Szczegółowe wyniki juniorów do lat 15 - 

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1549/final_standings&9.html 

Grupa juniorów do lat 17 

W grupie juniorów do lat 17 najlepiej z ekipy przemyskiej wypadł Daniel Lusio z LKS Kosienice 

ostatecznie plasując się na czwartym miejscu z 7 punktami. Zaś Hubert Janzer z S-KKS zdobył 6 

punktów i zajął miejsce 7.  Mateusz Lach z I LO zajął miejsce 10 i zdobył 3 punkty.  

Wyniki szczegółowe juniorów do lat 17 - 

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1551/final_standings&11.html 

Grupa juniorów do lat 19. 

W grupie juniorów do lat 19 startował Tomasz Lach z ILO zajmując ostatecznie II miejsce.  

Wyniki szczegółowe w grupie juniorów do lat 19 - 

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_2069/final_standings&6.html 

W zawodach z różnych powodów nie wzięło udziału wielu naszych juniorów .   

Mamy potencjał, który należy dobrze wesprzed i rozwijad.                                             Maciej Karasioski 
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