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 VIII MI DZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY

AMPLICO AIG LIFE 

– MISTRZOSTWA EUROPY W SZACHACH SZYBKICH

Robert Jastrz bski

Teraz kilka s ów o formule turnieju. Otó!

rozgrywany by  on systemem szwajcarskim 

tempem 15 minut na parti" dla zawodnika, 

z dodawaniem 10 sekund na ka!de posuni"-

cie. 8 rund zosta o rozegranych pierwszego 

dnia, kolejne 5 rozegrano dnia drugiego. 

W turnieju bra o udzia 671 zawodników, 

reprezentuj#cych 24 federacje. Ranking FIDE 

posiada o 446 graczy, a $redni ranking tur-

nieju wynosi 1903. Dodam jeszcze, !e zaled-

wie oko o 7% zawodników nie posiada o !ad-

nej kategorii szachowej (do tej grupy 

zaliczali$my si" oczywi$cie my), a o sile tur-

nieju $wiadczy  fakt obecno$ci a! 134 graczy 

z tytu ami mi"dzynarodowymi, w tym, uwa-

ga!, 53 szachowych arcymistrzów. 

NO TO ZACZYNAMY! 

Kojarzenie par pierwszej rundy by o szcze-

gólnie emocjonuj#ce, jako !e oczywi$cie 

wszyscy startowali z zerowym dorobkiem 

i nikt tak naprawd" nie wiedzia , jak znale%&

swoje nazwisko na kilku listach wywieszo-

nych w ró!nych miejscach hali. Ludzie biega-

li to tu, to tam, bo przecie! jak kilkadziesi#t

Witajcie! Dzisiaj chcia bym przedstawi&

Wam relacj" z VIII Mi"dzynarodowego Tur-

nieju Szachowego Amplico AIG Life – Mi-

strzostw Europy w szachach szybkich. Tur-

niej zosta  rozegrany 20-21 grudnia 2008 r. 

na warszawskim Torwarze w ramach XXVII 

Memoria u Szachowego Stanis awa Gawli-

kowskiego pod honorowym patronatem Pre-

zydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-

-Waltz. 

CEL MINIMUM REPREZENTACJI 

SZACH SIG-U

Uff, mo!e starczy ju! tych wszystkich tytu-

 ów, przejd%my teraz do konkretów. Szach 

SIG wystawi  reprezentacj" w sile… 2 zawod-

ników bez rankingu, a w a$ciwie z rankin-

giem 1000. By em to ja oraz Vasyl Kovalchuk, 

który startowa  ju! na tym turnieju 2 lata 

wcze$niej, uzyskuj#c wynik 6 punktów z 13 

mo!liwych.  Przed rozpocz"ciem zawodów 

okre$lili$my swój cel minimum – ja postano-

wi em zdoby& minimum 5 punktów, nato-

miast Vasyl zamierza  osi#gn#& wynik nie 

gorszy ni! w roku 2006. 

Widok na sal  (dzie! 2) Vasyl arcymistrzem?
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– kilkaset osób $ci$ni"tych na kilku metrach 

kwadratowych usi uje dopcha& si" jak najbli-

!ej list, chaos musi by& olbrzymi. 

Wreszcie jednak wszystkim udaje si" zna-

le%& swój stolik i pierwsza runda turnieju 

mo!e si" rozpocz#&.

Aby nie zanudza& Was wynikami konkret-

nych rund, powiem tylko, !e po 4 rundzie 

uda o mi si" zgromadzi& 1,5 punktu, nato-

miast Vasyl posiada  punktów 0,5… W tym 

momencie zacz"li$my si" zastanawia&, czy pi-

sanie tej relacji b"dzie mia o jakikolwiek 

sens, bo poziom naszej gry pierwszego dnia 

nie nastraja  optymistycznie. Do$& powie-

dzie&, !e pierwszy dzie' zako'czy em z wyni-

kiem 2,5 punktu, a Vasyl 3,5 punktu na 

8 mo!liwych!! Musz" przyzna&, !e nasze na-

stroje nie by y zbyt optymistyczne przed dru-

gim dniem zawodów, ale przecie! oprócz za-

 o!enia wykonania przez nas planu minimum 

przyjechali$my tam, aby przede wszystkim 

dobrze si" bawi& i zdoby& jak!e cenne do-

$wiadczenie na tak du!ej imprezie. 

Drugi dzie' rozgrywek rozpocz#  si" ca -

kiem nie%le, a to pewnie dlatego, !e podcho-

dzili$my do niego na pe nym luzie, wiedz#c, 

!e i tak pewnie niewiele zwojujemy ju! na 

tym turnieju. O dziwo po ca kiem przyzwoitej 

grze uzyskujemy wyniki – ja 4/5 pkt, nato-

miast Vasyl 2,5/5 pkt, co da o nam ko'cowe 

wyniki – ja 6,5/13 pkt, a Vasyl 6/13 pkt. Wy-

konali$my zatem nasze minimalne za o!enia, 

ale jak si" okaza o, nie by  to jeszcze koniec 

emocji! 

Zwyci!zcy turnieju

i powrót z tarcz"

Zwyci"zc# ca ego turnieju zosta  polski ar-

cymistrz Rados aw Wojtaszek, który uzyska 

wynik 11,5 pkt, nie przegrywaj#c !adnej par-

tii w turnieju. 

Na ceremonii zamkni"cia imprezy nast#-

pi o oczywi$cie wr"czenie nagród dla zwy-

ci"zców turnieju, a tak!e dla zwyci"zców 

swoich kategorii wiekowych i rankingowych. 

Przed og oszeniem zwyci"zców Vasyl, jak to 

Vasyl, chodzi  i analizowa  wyniki na wywie-

szonych na sali listach. Mo!e i dobrze zrobi ,

bo niewiele brakowa o, a po 13 rundzie po-

szliby$my do domu, a tak wywró!y , !e chyba 

zdoby em jak#$ nagrod". Oczywi$cie u$mia-

 em si" szczerze, bo niby jakim cudem mia -

bym zwyci"!y& w jakiejkolwiek kategorii, ale 

okaza o si", !e mój dorobek punktowy okaza 

si" wystarczaj#cy do zdobycia wyró!nienia 

dla najlepszego zawodnika o rankingu 

<=1400. I rzeczywi$cie, po tym jak prowa-

dz#ca ceremoni" spikerka wyczyta a moje 

nazwisko, pobieg em z roze$mian# g"b# ode-

bra& kopert" z banknotem 100 euro. 

Reasumuj#c, pomimo s abego pocz#tku 

turniej okaza  si" dla nas ca kiem udany, a wy-

ró!nienie, jakie mnie spotka o z pewno$ci#

d ugo zapadnie mi w pami"ci. Ranking, jaki 

uzyska em, to 1763 (przy $rednim rankingu 

przeciwników 1821), natomiast Vasyl osi#gn# 

ranking 1600 (przy 1677 przeciwników). Wi"-

cej informacji mo!ecie uzyska& na stronie: 

http://www.poloniachess.pl/amplico2008.

Nie b d  gorszy! Odbiór nagrody
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Chcia bym Wam jeszcze przedstawi& moj#

ostatni#, zwyci"sk# parti" w turnieju, któr# ro-

zegra em w 13 rundzie z zawodnikiem KS En-

tropia Warszawa.

ROBERT JASTRZ BSKI (1000) 

VS. 

EUGENIUSZ WISZNIOWSKI (1795)

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 

5. Nc3 Nf6 6. Bg5 Qa5 7. Qd2 Nbd7 8. O-O-O 

e6 9. f4 Be7 10. Be2 O-O 11. g4 h6 12. h4!

[diagram 1]. Bia e po$wi"caj# go'ca w zamian 

za otwarcie linii ‘h’ dla ci"!kich figur. Marszu-

j#ce piony wygl#daj# przy tym niezwykle 

gro%nie, zw aszcza bior#c pod uwag" s aby 

rozwój czarnych figur. 12 … hxg5 13. hxg5

Nh7 14. Bd3 Nxg5 15. Rh5! [diagram 2]. To 

bardzo ofensywne ustawienie wie!y spe nia 

dwa zadania. Po pierwsze, otwiera mo!liwo$&

stworzenia baterii na otwartej linii ‘h’, a jed-

nocze$nie wi#!e skoczka na g5, stoj#cego na 

linii ‘5’, na której ko'cu znajduje si" czarny 

hetman. 15 … f5 16. fxg5 Ne5 17. gxf5 Nxd3+

18. Qxd3 exf5 19. g6 [diagram 3]. To posu-

ni"cie okazuje si" gwo%dziem do trumny dla 

czarnych, dalsza gra sprowadza a si" do jak 

najszybszego zako'czenia partii. W tej pozy-

cji mo!emy zauwa!y&, jak $wietnie stoj# figu-

ry bia ych, podczas gdy czarne bierki nie maj#

w a$ciwie !adnych sensownych ruchów, które 

mog yby pozwoli& im na unikni"cie bardzo 

powa!nych strat materialnych. 19. … fxe4 20.

Qc4+ d5 21. Nxd5 Rf2 22. Nf4+ 1:0.  
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