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do czołowych szczecińskich szachistów, ale na poletku 
brydżowym większych osiągnięć dotąd nie miał. Tym 
bardziej ucieszył go sukces, który został podparty kwo-
tą 500 złotych nagrody, którą oczywiście podzielił się z 
partnerem. 

- W bieżącym roku wyjątkowo przenieśliśmy zawody  
na październik - tłumaczył Mieczysław Manik, orga-
nizator imprezy. - Jednak w przyszłym roku wrócimy do 
poprzedniej formuły i Śmiałe Maksy będą rozgrywane 
równolegle z Memoriałem Gniota.

W stawce 28 duetów zwycięzcy nagrali 59,60 %, Wy-
przedzili oni Zdzisława Pleskota i Piotra Klimackiego 
(56,18 %) oraz Marka Siecha i Daniela Firę (56,06 %). 
Najlepsi - oprócz nagrody finansowej - otrzymali upo-
minki oraz statuetki ufundowane przez burmistrza Polic 
Władysława Diakuna, który osobiście gratulował zwy-
cięzcom. 

Zawody miały bardzo wyrównany przebieg. Praktycz-
nie co rundę zmieniali się prowadzący, a słabszą formę w 
końcowych fragmentach pozostałych czołowych duetów 
wykorzystali najrówniej grający Półtorzycki z Gorajem. 
W dodatku z mocnym akcentem na finiszu, bo w czterech 
ostatnich rozdaniach zanotowali aż trzy zapisy zbliżone do 
maksymalnego, czyli zapisu o wartości 100 proc.

Organizatorem turnieju i fundatorem głównej nagrody 
pieniężnej był policki klub sportowy Śmiały Police.    (ps) 

Ostatni weekend września upłynął w Szczecinie 
pod znakiem karcianej rywalizacji. Przez trzy dni 
odbywała się bowiem jedna z najważniejszych im-
prez brydżowych w województwie - Mityng Burszty-
nowy. Była to 54. edycja tych zawodów, które należą 
do najstarszych w kraju. 

W stawce ponad 150 zawodników najlepszymi 
okazali się Piotr Klimacki ze Szczecina oraz Ryszard 
Sakowicz z Gorzowa. W poszczególnych turniejach par 
zajmowali odpowiednio siódme i drugie miejsce, zaś w 
rywalizacji teamów - wsparci doświadczoną parą Wła-
dysław Tomasiak (Szczecin) - Jarosław Wachnowski 

Turniej z tradycją

Bursztynowy brydż
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(Gorzów) - nie mieli już sobie równych. To wystarczyło 
by wygrać klasyfikację łączną. 

Najważniejszymi zawodami był turniej na zapis 
maksymalny, który ma status turnieju ogólnopolskie-
go. W nim najlepiej wypadli Tadeusz Kaczanowski 
(Szczecin) i Andrzej Jeleniewski (Gorzów), choć przez 
pewien czas stawce przewodził duet ze Szwecji - Lars 
Mobers - Curt Sjolin. Goście ze Skandynawii nie wy-
trzymali jednak kondycyjnie, notując w końcówce za-
wodów słabsze zapisy. W turnieju par na punkty meczo-
we pierwsze skrzypce zagrali szczecinianie: Grzegorz 
Kaźmierczak i Grzegorz Rybacki. Wszyscy najlepsi 
otrzymali pamiątkowe puchary, a czołowe duety także 
nagrody rzeczowe oraz pieniężne. 

- Szczeciński okręgowy związek obchodzi w tym roku 
jubileusz 55-lecia brydża sportowego w naszym mieście 
- mówił Wincenty Grela, prezes Zachodniopomorskie-
go Związku Brydża Sportowego. - Być może kolejne 
zawody uda się nam zorganizować w nowej hali wido-
wiskowo-sportowej? 

Oby. Wszystkie turnieje 54. Mityngu Bursztyno-
wego rozegrano w tym roku w Szczecińskim Centrum 
Przedsiębiorczości przy ul. Kolumba 86. Wprawdzie 
warunki nie były najgorsze, ale słabe światło doskwiera-
ło brydżystom. Jednym z patronów medialnych turnieju 
była redakcja Świata Biznesu                                           (ps) 
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W ostatni weekend września 
brydżyści rozgrywali turnieje na 

Mityngu Bursztynowym.

W Policach w październiku rozegrano po raz piąty 
Śmiałe Maksy. Doroczny turniej brydżowy, który do 
tej pory kojarzony był głównie z imprezą towarzyszą-
cą szachowemu Memoriałowi Tadeusza Gniota, wy-
jątkowo został rozegrany w terminie jesiennym. Wy-
grał go szczeciński duet - brydżystów, którzy grają też 
dobrze w szachy: Marek Goraj i Dżemil Półtorzycki.

Półtorzycki regularnie uczestniczył w międzynarodo-
wych zmaganiach miłośników królewskiej gry odbywa-
jących latem w Policach. Nic dziwnego. Od lat należy 

Turniej w Policach

Śmiałe Maksy
Zwycięzcy polickich zawodów 

Marek Goraj i Dżemil 
Półtorzycki (ze statuetkami). 

Obok nich burmistrz Polic 
Władysław Diakun oraz 

organizator turnieju 
Mieczysław Manik.
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