
 

 

 

 



Drugi rok z rzędu uczniowie ze szkół z powiatu suskiego spotkali się w dniu 17 listopada 2017 

r. w Suchej Beskidzkiej, aby zagrać w szachy drużynowe. Zasady były proste - każda z drużyn 

miała się składać z czterech osób (w tym minimum z jednej dziewczyny) i tak rozgrywane 

były spotkania między wylosowanymi szkołami. Zwycięzcy w kategorii Igrzysk Dzieci, Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady uzyskali awans do zawodów wojewódzkich.  

 Siedem drużyn w kategorii Igrzysk Dzieci (ZSS Krzeszów, SP Osielec, SP Tarnawa 

Dolna, SP1 Zawoja, SP Zachełmna, SP1 Sucha Beskidzka, SP Bystra Podhalańska),  

 sześć w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (ZS Zembrzyce, SP1 Sucha Beskidzka, ZSS 

Krzeszów, SP Bystra Podhalańska, ZS Skawica i SP Zachełmna) oraz  

 trzy w Licealiadzia (LO Sucha Beskidzka, ZS im. W. Goetla Sucha Beskidzka, ZS im. W. 

Witosa Sucha Beskidzka) rywalizowało o prymat w powiecie suskim.  

W zależności od ilości w poszczególnych grupach, dopasowany został przez sędziego 

głównego Kornela Łęczka system gier. 

I tak w najmłodszej z kategorii grano siedem rund, w średniej (dawnej Gimnazjadzie) - pięć, 

a w Licealiadzie - 2 serie gier systemem każdy z każdym. 

Po prawie 3,5 godzinnej grze wyłoniono najlepsze drużyny. Mistrzowie, uczniowie z Zespołu 

Szkół Samorządowych w Krzeszowie (Igrzyska Dzieci), Zespołu Szkół w Zembrzycach (Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej) oraz Licealiadzie (LO nr 1 Sucha Beskidzka) odebrali z rąk starosty Józefa 

Bałosa i dyrektor suskiego LO Anny Sali dyplom i puchary, które stanowiły przepustkę do 

zawodów wojewódzkich (te odbędą się w przyszłym tygodniu w Myślenicach). Z 

pamiątkowymi pucharami zawody opuścili także zawodnicy z drużyn, które znalazły się na 

podium w poszczególnych kategoriach. 

Drużyna z naszej szkoły w składzie:  
Kubas Joanna – kl. 7b 
Janik Konrad- kl. II C 
Kosała Bartłomiej – kl. II C 
Kapuśnik Kacper – kl. II D 
zajęła II miejsce . 
 
Natomiast drużyna najmłodszych szachistów  z naszej szkoły w składzie:  
Fortuna Anna – kl. 4b 
Łoboda Paweł  – kl. 4a 
Mastej Jan – kl. 4c 
Kiepura Dominik  – kl. 4c 
zajęła IV miejsce. 
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Więcej informacji na : 

http://sport.powiatsuski.pl/szachy-druzynowe-odcinek-drugi/ 

https://sucha24.pl/component/k2/item/7989-druzynowe-potyczki-w-szachy 
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