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W dniach 20-28 lipca w murach Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” odbędą się 

77. LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach. Tegoroczny turniej odbywa się pod 

honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Po raz kolejny, 

Partnerem Tytularnym Mistrzostw jest Partner Strategiczny Polskiego Związku Szachowego - marka 

LOTTO, dzięki której zawodnicy mogą zagrać o atrakcyjne nagrody finansowe, których fundusz wynosi 

42 tysiące złotych. 

Tegoroczne Mistrzostwa Polski po raz pierwszy zostaną rozegrane systemem pucharowym, 

przez co każdy mecz zakończy się zwycięstwem jednego szachisty. 21 lipca grę przy szachownicy 

rozpocznie 16 świetnych zawodników, a 28 lipca zakończy się finałowa rozgrywka między dwójką 

najlepszych. Z numerem 1 rozstawiony jest arcymistrz Mateusz Bartel (KSz Polonia Wrocław),  

który w historii Indywidualnych Mistrzostw Polski 7 razy stawał na podium, z czego aż 4 razy na jego 

najwyższym stopniu. W tegorocznych zawodach, jest uznawany za jednego z kandydatów do tytułu 

Mistrza Polski. W turnieju biorą udział również aktualny wicemistrz Polski – arcymistrz Kacper Piorun 

(KSz Stilon Gorzów Wlkp.), trener Kadry Mężczyzn i brązowy medalista z roku ubiegłego – arcymistrz 

Bartosz Soćko (KSz "HETMAN" Katowice) czy wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski: arcymistrz 

Grzegorz Gajewski (KSz "HETMAN" Katowice), arcymistrz Jacek Tomczak (Akademia Szachowa Gliwice) 

oraz najbardziej doświadczony w całej stawce – arcymistrz Michał Krasenkow (KSz Stilon Gorzów 

Wlkp.). Po wielu latach przerwy do gry w najbardziej prestiżowych krajowych rozgrywkach powracają 

arcymistrz Marcin Dziuba (Wieża Pęgów), arcymistrz Zbigniew Pakleza (SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa 

Górnicza) oraz arcymistrz Michał Olszewski (Akademia Szachowa Gliwice). Ponownie w turnieju 

zagrają arcymistrz Bartłomiej Heberla (ŻTMS "Baszta" Żnin), arcymistrz Daniel Sadzikowski (UKS przy 

SP 8 Chrzanów) i dwóch młodych mistrzów międzynarodowych – Igor Janik (UKS "Hetman Elbląg")  

i Szymon Gumularz (KSz Polonia Wrocław).  W turnieju nie zabraknie również debiutantów, którzy 

będą chcieli pokazać się z bardzo dobrej strony: arcymistrz Grzegorz Nasuta (MUKS "Stoczek 45" 

Białystok), arcymistrz Marcin Krzyżanowski (KSz "Silesia" Racibórz) oraz najmłodszy zawodnik 17-letni 

mistrz międzynarodowy Paweł Teclaf (UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój). Zapowiada się emocjonująca 

walka o triumf w 77. LOTTO Indywidualnych Mistrzostwach Polski! 

- „W tym roku wszystkich kibiców zamiast do sali gry zapraszam na kanał YouTube Polskiego 

Związku Szachowego, gdzie codziennie od godz. 11:00 będzie można oglądać relację na żywo z naszego 

studia i sali rozgrywek. Skupimy się na tym, by miłośnicy szachów, niezależnie od swojego poziomu gry 

mogli się wiele nauczyć a także dobrze bawić. Komentatorzy zadbają nie tylko o arcymistrzowskie 

analizy i skróty partii ale również o zaangażowanie widzów poprzez liczne konkursy i zabawy.  

W poniedziałek, 20 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów, a w Polsce jest to dzień 

rozpoczęcia najciekawszego szachowego tygodnia w roku!” – mówi Maciej Cybulski – Wiceprezes 

Polskiego Związku Szachowego. 
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