Bydgoszcz, 28.12.2009

Sprawozdanie z działalności
Komisji Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach za rok 2009
Komisje Klasyfikacji i Ewidencji prowadzę już trzy lata. W 2009 roku zostały
wydane 3 komunikaty ewidencyjne. Na bieżąco w Centralnym Rejestrze
(www.chessarbiter.to.pl/ew/news.php) dokonywane są zmiany związane z przejściami
zawodników, nadawanie kategorii szachowych, wprowadzane drobne poprawki
(np. poprawianie dat urodzenia, adresu) a nawet wstawianie aktualnych zdjęć, które
otrzymuje od zainteresowanych osób, lub w miarę możliwości sam robię na turniejach.
Osoby chcące wymienić stare zdjęcie na nowe, poprawić kategorię (tylko w przypadku
nadesłania do mnie potwierdzenia jej zdobycia) lub adres zameldowania, proszę pisać
na pjaroch@o2.pl.
Komisja nadała 161 kategorii okręgowych i 90 klas sportowych (III – 52,
II - 38), a zawodnicy z województwa uzyskali 7 kategorii i 21 klas sportowych centralnych.
Wykaz wszystkich klas sportowych znajduje się w komunikacie ewidencyjnym nr 09/3.
Obecnie zarejestrowanych klubów jest 38 (w tym 30 zwyczajnych), a zawodników 1168
(w tym 271 z rankingiem FIDE), co jest wzrostem o 68 osób w stosunku do roku
ubiegłego. W 2009 roku zostało wyrejestrowanych tylko 31 zawodników, co jest aż o 183
mniej niż w 2008 r. Nie jest to jednak spowodowane większą aktywnością wszystkich
członków, a jedynie „przywiązaniem” większości kierowników klubów do tzw. „martwych
dusz”, którą szacuje się na ok. 400 spośród wszystkich zarejestrowanych zawodników.
Ponad 20 klubów ma średnią wieku więcej niż 30 lat, w tym najstarszymi są: Łuczniczka
Bydgoszcz – 54,48, Leśny Bydgoszcz – 51,00 i Leszczyński Włocławek – 49,40.
Największym, a zarazem najmłodszym klubem w regionie jest UKS MDK
nr 1 – Hetman Bydgoszcz, który liczy 98 zarejestrowanych członków i ma średnią wieku
15,37 lat. Na drugim miejscu pod względem ilości zawodników jest UKS OPP Toruń
(84 – 16,69), a trzeci MKS Emdek Bydgoszcz (80 – 15,74). Bydgoskie kluby stanowią
30% wszystkich zawodników zarejestrowanych w KPZSzach, a wraz z toruńskimi – 45%.
Głównie te ośrodki szkolą dzieci i młodzież w MDK-ach i Domu Harcerza (nie
zarejestrowanych w tych miastach jest ok. 600), dzięki czemu jest stały napływ „świeżej
krwi”. W regionie należy również wymienić placówki w Grudziądzu, Świeciu i Żninie,
które regularnie szkolą i wysyłają juniorów na zawody i razem stanowią 18% wszystkich
zaewidencjonowanych.
Całość spraw ewidencyjnych znajduje się na stronie Centralnego Rejestru
Członków PZSzach, a komunikaty umieszczane są na stronie internetowej KPZSzach
(www.szachy.lo.pl). Szczegółowe tabelki (ilość członków, średnia wieku, średnia rankingu
itp.) znajdują się w załącznikach do niniejszego sprawozdania.
W związku ze zmianą miejsca zamieszkania, korespondencję
związaną z klasyfikacją i ewidencją, proszę kierować na mój nowy adres:
ul. Piaskowa, 86-182 Świekatowo.
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