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Konik Morski przypłynął 16 raz.

Co łączy Fischera z Polgarem?
Dlaczego
Dlaczego mistrzowie świata muszą obawiać się 7 rundy?
Szachiści pod koniec sezonu w znaczącej już liczbie 430 przeprowadzili udany desant
na rosnący w oczach i coraz bardziej przypominający modny nadmorski kurortRewal. Ozdobą turnieju głównego, który zgromadził 84 ambitnych uczestników, było
trzech arcymistrzów, jedna arcymistrzyni
i prezes PZSzach Tomasz Sielicki. Tradycją reaktywowanego po 12 latach przerwy w
2004 r. Konika Morskiego są nie tylko zmagania przy szachownicy. Pomysłodawcą,
by szachiści nie grali tylko w szachy jest znany arcymistrz i właściciel popularnego,
nie tylko w Polsce sklepu szachowego Caissa- Jura Zezulkin. Ten legitymujący się
dwoma obywatelstwami, a ostatnio gorący propagator idei światowej wspólnoty
Lyoness nie pozwolił na chwilę odpoczynku, czy nudy. Codzienne dodatkowe
atrakcje: armwrestling (siłowanie na ręce) i taneczna biesiada, poker sportowy,
wycieczka rowerowa po okolicznych atrakcjach, symultany, prelekcje, turnieje
błyskawiczne, mecz piłkarski i to wszystko okraszone, szczególnie w tym roku piękną,
słoneczną pogodą. Leżący na wysokim, ostro ściętym wybrzeżu klifowym z piękną,
szeroką plażą przy której biegnie od ponad 100 lat trasa kolei wąskotorowej – Rewal
jest idealnym miejscem do pełnego wypoczynku, …także dla szachistów.
A dlaczego Mistrzowie Świata muszą unikać 7 rundy? Nasz 16-letni mistrz Kamil
Dragun właśnie w 7 rundzie potknął się boleśnie na ukraińskim Koziaku. Ta porażka
tak go zdopingowała, że nie tylko wygrał dwie ostatnie rundy, ale na finiszu odebrał,
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wydawało się pewne pierwsze miejsce „młodemu mistrzowi” z warszawskiej Polonii.
Zbigniew Strzemiecki, kolekcjoner tytułów mistrza Polski przedszkolaków, do 10,12 i
14 prezentował znakomitą formę przez 8 rund. Porażka z mistrzem świata rzuciła go,
aż na dziewiątą pozycję. Był to bardzo dotkliwy upadek, który pozwolił arcymistrzowi
Łukaszowi Cyborowskiemu wskoczyć, już drugi rok z rzędu na najwyższe podium.
Nastassia Ziaziulkina, aktualna mistrzyni świata do lat 16 i bratanica dyrektora
turnieju miała jeszcze większego pecha od Kamila. Przegrywając w 7 rundzie musiała
w następnej rozegrać „centralny kobiecy pojedynek” z arcymistrzynią Moniką
Krupą. Tu nie udało jej się udowodnić, ze dochodzący pion f potrafi zremisować
przeciwko hetmanowi i w efekcie wypadła z pierwszej dziesiątki.
A co łączy Fischera z Polgarem? Rozwiązanie tajemnicy znajduje się w Rewalu, ale
odpowiedzi można szukać… dopiero za rok.
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