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Ponad 3000 rozegranych partii, niemal 1500 uczestników, 2000 kostek, 86 finalistów z 43
szkół... Tak w telegraficznym skrócie można by podsumować II Mistrzostwa Szkół w
Rummikub, których finał odbył się w miniony piątek w siedzibie Sztumskiego Centrum Kultury.
Z zaproszenia Klubu Gier Planszowych "Pionkolandia" oraz firmy TM Toys - właściciela marki
Rummikub skorzystała rekordowa ilość 42 szkół z całego województwa pomorskiego. Ogromną
niespodziankę zrobili organizatorom uczniowie Gimnazjum nr 1 w Luboniu, którzy pokonali
ponad 300 km po to, by wziąć udział w sztumskim finale.

Przywitanie gości w sali kinowej SCK, krótki występ artystyczny oraz wręczenie nagród
ufundowanych przez firmę TM Toys zwycięzcom eliminacji szkolnych rozpoczęło oficjalną
część mistrzostw. Następnie przystąpiono do losowania stolików, przy których rozgrywano
dwie partie eliminacji. Aby szanse były jednakowe, na tym etapie rozgrywek wyodrębniono
dwie kategorie: szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Rywalizacja o awans do półfinału
toczyła się w ogromnym skupieniu, pod czujnym okiem sędziego głównego ? Sławomira
Wiechowskiego oraz członków Pionkolandii. Do półfinału awansowało 16 zawodników, z
których po kolejnych rozgrywkach wyłoniono 4 najlepszych. Do finału przeszły: Anna
Wróblewska z Malborka, Nela Gądek z Nowego Dworu oraz dwie uczennice z Cedrów Małych
- Anna Wójkowska i Kamila Wiśniewska.

Emocje w finale osiągnęły zenitu. Zgromadzona w galerii SCK publiczność w ciszy przyglądała
się ostatniej partii i z zapartym tchem oczekiwała na werdykt. Zwycięzcą finałowej rundy i
Mistrzem Szkół 2013 została Nela Gądek z Gimnazjum w Nowym Dworze, która z rąk
Sławomira Wiechowskiego odebrała nie tylko okazały puchar, ale także nagrody ufundowane
przez firmę TM Toys - bon o wartości 200 złotych i nowoczesny iPod shuffle. Dodatkowo
szkoła, do której uczęszcza zwyciężczyni, otrzymała kupon o wartości 700 złotych na zakupy
w sklepie www.tmtoys.pl Laureatkami II i III miejsca zostały ? Ania Wróblewska i Ania
Wójkowska. Najbardziej nielubiane miejsce czwarte zajęła Kamila Wiśniewska.

II Mistrzostwa Szkół udowodniły, że Rummikub cały czas cieszy się niesłabnącą popularnością,
a klub Pionkolandia nieustannie otwiera się na innych i poszerza grono swych przyjaciół.
Za pomoc w organizacji mistrzostw serdecznie dziękujemy:

1/2

Mamy mistrza!
Wpisany przez M. Nowosielska
wtorek, 03 grudnia 2013 01:05 - Poprawiony wtorek, 03 grudnia 2013 01:09

firmie TM Toys
Urzędowi Miasta i Gminy Sztum
Bankowi Spółdzielczemu w Sztumie
Sztumskiemu Centrum Kultury
Światu Gier Planszowych
Dziennikowi Bałtyckiemu
wolontariuszom z Gimnazjum nr 1 w Sztumie oraz Młodzieżowej Rady Gminy Sztum
paniom: Marii Mazerskiej oraz Marii Markowicz
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