
Sprawozdanie organizacyjne KPZSzach za 2009 r. 

Rok 2009 Zarząd KPZSzach rozpoczął Walnym Zebraniem Sprawozdawczym, które odbyło się w dniu 19 
stycznia w Toruniu, dokładnie w X rocznicę powstania KPZSzach. Przy tej okazji uchwalono m.in. zorgani-
zowanie turnieju poświęconego tej rocznicy. Zmianie uległ skład osobowy Zarządu. W miejsce Sławomira 
WIERZBICKIEGO, który zrezygnował z pracy w zarządzie, na sekretarza wybrany został Cezary KOZŁOWSKI, 
a na funkcję przewodniczącego Kolegium Sędziów wybrany został Paweł JAROCH, w miejsce Marii MI-
CHALSKIEJ, której skończyła się kadencja. Ważnym punktem podjętej uchwały było połączenie dotychcza-
sowej Ligi Okręgowej i A-Klasy oraz utworzenie w to miejsce IV Ligi Okręgowej. 

Po decyzji administracyjnej PZSzach, o obowiązkowym zrzeszaniu klubów na terenie danego woje-
wództwa, z KPZSzach do Pomorskiego Związku Szachowego przeszły dwa kluby powiatu chojnickiego. Po 
tej reorganizacji, na koniec 2009 r. w KPZSzach było zarejestrowanych 41 sekcji szachowych, w tym osiem 
wspierających. Jednak kilka klubów z tej listy nie bierze udziału w rozgrywkach szachowych. Lepsza sytu-
acja panuje w pozyskiwaniu licencji zawodniczych i sędziowskich. Na ogólną liczbę 1151 zawodników zare-
jestrowanych w klubach i sekcjach szachowych naszego Związku licencję uzyskało 608 (52,8 %), a na 110 
zarejestrowanych w KPZSzach sędziów licencję posiada 76 osób, wśród nich składkę za 2009 r., uprawnia-
jącą do sędziowania zawodów, opłaciło 49. Daje to KPZSzach czołową pozycję wśród innych wojewódzkich 
związków szachowych. 

Na polecenie kuratora PZSzach, w maju 2009 r. odbyło się nadzwyczajne zebranie KPZSzach, podczas 
którego wyłoniono delegatów na Walny Zjazd Polskiego Związku Szachowego (18 lipca 2009). Na obydwu 
walnych zebraniach były wręczane honorowe odznaki PZSzach dla wybijających się w działalności klubo-
wych działaczy szachowych. 

W 2009 r. odbyło się osiem posiedzeń Zarządu KPZSzach, podczas których omawiano problemy nurtu-
jące środowisko szachowe województwa, omawiano sprawy kadry juniorów i udział młodzieży w zawo-
dach ogólnopolskich, zatwierdzano regulaminy zawodów mistrzowskich oraz kalendarz imprez wojewódz-
kich, decydowano o finansach Związku, przyznawano organizację turniejów klubom o to się ubiegającym, 
podsumowywano organizację rozegranych wcześniej turniejów indywidualnych i drużynowych. 

W dniach 27 – 28 czerwca 2009 r. KPZSzach organizował w Toruniu XXV ogólnopolską konferencję sę-
dziowską, w której wzięło udział 44 sędziów klas centralnych (wśród nich 17 z tytułami FIDE). Ważnym 
punktem obrad tej konferencji był wprowadzenie do nowelizacji Przepisów Gry i Turniejowych FIDE od 1 
lipca 2009 r. Patronat honorowy objął prezydent Torunia Michał ZALESKI, który przybył na spotkanie z 
sędziami. Ponadto w Toruniu odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski sędziów szachowych. Działacze to-
ruńscy wywiązali się z organizacji konferencji bardzo dobrze. 

Z imprez centralnych w 2009 r. w Bydgoszczy odbyły się Błyskawiczne Mistrzostwa Polski, organizowa-
ne przez Pawła JAROCHA oraz centralny kurs sędziowski organizowany przez Kolegium Sędziów PZSzach. 
W BMP startowało ponad 200 uczestników, co jest najlepszym wynikiem ostatnich ośmiu lat, w kursie 
sędziowskich wzięło udział 32 słuchaczy (w tym 10 z KPZSzach) co również jest lepszym wynikiem ostat-
nich lat. Kurs sędziowski odbył się w sali wystawowej MDK Nr 1 Bydgoszcz, którego kierownictwo dobrze 
wywiązało się ze swoich zadań. 

Ubiegły rok charakteryzował się w KPZSzach zwracaniem większej uwagi na dyscyplinę zawodników, 
sędziów i działaczy. Wprowadzono szereg innowacji wynikających z nowelizacji przepisów FIDE oraz regu-
laminów PZSzach jak; obowiązkowe sędziowanie meczów i turniejów przez licencjonowanych sędziów 
szachowych, dokładną ewidencję licencji i opłat zawodniczych, sędziowskich czy klubowych, możliwość 
spóźniania się do partii tylko do 15 minut, obowiązkowe przesyłanie pełnej dokumentacji meczów i turnie-
jów (łącznie z zapisami partii), rejestrację wszelkich wyników i spotkań wyłącznie w formie elektronicznej 
itp. W pewnym sensie spowodowało to zanik działalności w kliku małych klubach, w których działacze nie 
byli w stanie sprostać stawianym wymogom. Jednak w XXI wieku elektroniczny system informacji stał się 
na tyle powszechny, że wszyscy muszą się do tego przystosować. 

Prawidłowo działa witryna Internetowa KPZSzach, którą administruje od lat Przemysław JAHR. Umiesz-
czane są tam wszystkie relacje z imprez i spotkań KPZSzach, czynne jest również FORUM, na którym moż-
na wymieniać swoje poglądy. 

Reasumując, organizacyjnie rok 2009 był w KPZSzach rokiem dobrym. Wśród działaczy okręgowych na-
leżałoby wyróżnić Pawła JAROCHA, Mariusza STOPPLA, Sławomira WIERZBICKIEGO i Tomasza WODZYŃ-
SKIEGO za duże zaangażowanie organizacyjne. Należy również wspomnieć o działaczce szachowej Ma-
rzennie OSOWICKIEJ za utrzymywanie więzów łączących szachistów Ósemki Chojnice z KPZSzach. 

Opracowanie – Ulrich JAHR 


