
Komunikat Sędziego Głównego DMR Nr 1 

z dnia 13 listopada 2006 roku 
 

1. Mecz A-Klasy pomiędzy Merkurym II Brodnica a OPP II Toruń 
został przełożony na 19 listopada 2006 roku. Do kojarzeń 2 
rundy A-Klasy został założony remis pomiędzy tymi zespołami. 

2. Wyniki indywidualne zostaną uzupełnione po otrzymaniu 
protokółów meczowych. Proszę o rzetelne ich wypełnianie. 

3. Wszystkie protokóły meczowe: III Ligi, Ligi Okręgowej i A-
Klasy należy przesyłać do sędziego głównego na adres: 87 – 100 
Toruń, ul. Słowackiego 99 B m 51. 

4. Na powyższy adres należy też przesyłać zapisy partii z meczów 
III Ligi i Ligi Okręgowej. 

5. Wyniki A-Klasy w dniu meczu należy zgłaszać telefonicznie do 
Marii Michalskiej pod numery: (0-56) 6227914 lub 660176375. 
Jest to konieczne, ponieważ poczta okręgowa jest rozsyłana w 
poniedziałek i kojarzenia następnej rundy muszą się w niej 
znaleźć. 

6. Wyniki III Ligi i Ligi Okręgowej w dniu meczu należy zgłaszać 
do Pawła Jarocha. 

7. Przypominam, że meczów III Ligi i Ligi Okręgowej nie może 
sędziować grający  zawodnik. W przypadku braku sędziego będą 
wyciągane konsekwencje zgodnie z regulaminem rozgrywek. 

8. Proszę Kluby biorące udział w rozgrywkach o zaktualizowanie 
telefonów kontaktowych, które powinny być też aktualne w 
godzinach popołudniowych. 

9. Kluby posiadające adresy internetowe proszone są o ich podanie. 
Umożliwi to szybszy przepływ informacji. 

 
Korespondencję można kierować do sędziego głównego na adres 
internetowy: 
michalscy@o2.pl 
 
 

Sędzia główny DMR 
 
      Maria Michalska 

 



 

 
 

Komunikat Sędziego Głównego DMR Nr 2 

z dnia 16 listopada 2006 roku 
 

W związku z niedopełnieniem wymogu regulaminowego przez NOK 
Nakło w meczu przeciwko OSiR Golub Dobrzyń, tj. brak sędziego meczu, 
zgodnie z regulaminem rozgrywek, nakładam na NOK Nakło karę meczu 
wyjazdowego.  

Mecz NOK Nakło – Wiatrak Bydgoszcz odbędzie się w Bydgoszczy. 
Przypominam, że kolory na szachownicach pozostają takie jak w kojarzeniu, 
tzn. na I szachownicy zawodnik z Nakła gra białymi. 
 
 

Sędzia główny DMR 
 

      Maria Michalska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komunikat Sędziego Głównego DMR Nr 3 

z dnia 20 listopada 2006 roku 
 

W związku z otrzymaniem od drużyn: AZS UMK Toruń (pismo z dnia 
6.11.2006), AZS UKW Bydgoszcz i UKS MDK nr 5 Bydgoszcz (pismo z dnia 
17.11.2006) wniosków o przełożenie meczów IV rundy DMR, z powodu udziału 
zawodników tych klubów w XXIV Mistrzostwach Szkół Wyższych w szachach we 
Wrocławiu wyrażam na to zgodę. Jednocześnie informuję kapitanów drużyn, że jeśli 
nie uzgodnią sami innego terminu rozgrywania tych meczów, to najpóźniej mają się 
one odbyć w niedzielę 7 stycznia 2007 r. 

Sędzia asystent na forum poinformował, że zawodnicy A-klasy, którzy grali w 
II rundzie III Ligi i Ligi Okręgowej nie mogą startować w II rundzie A-klasy. Taka 
interpretacja regulaminu jest błędna, gdyż mówi on o jednym terminie rozgrywek, a 
nie o numerze rund (w terminie 19.11.2006 A-klasa nie grała).  
 Dnia 20 listopada 2006 roku otrzymałam od zawodnika, drużyny MDK nr 5 
Bydgoszcz, Tomasza Olędzkiego, protest w sprawie decyzji sędziego meczu pana 
Cezarego Kozłowskiego, podjętej w partii: Krzysztof Paszek – Tomasz Olędzki 
rozgrywanej na szachownicy III.  
 Zawodnik UKS MDK nr 5 zareklamował nieprawidłowe posunięcie 
przeciwnika, twierdząc że po ruchu Wb2 dał szacha królowi stojącemu na b6. 
Przeciwnik zaprotestował, twierdząc, że szacha nie było, ponieważ jego król stoi na 
polu c6. Całe zajście obserwował sędzia i sam stwierdził, że zawodnik AZS UMK 
Toruń postawił swoją figurę niedokładnie czyli na linii między polami. W tej fazie 
partii zawodnicy nie musieli już prowadzić zapisu.  

Sędzia nie ukarał żadnego z zawodników doliczając jego przeciwnikowi 2 
minuty. Nakazał kontynuować partię. 
 Zawodnik z Bydgoszczy domaga się weryfikacji wyniku tej partii. 
Decyzja sędziego głównego: 
Podtrzymuję wynik partii oraz całego meczu, ponieważ zawodnik Tomasz Olędzki 
kontynuował tę partię, która zakończyła się matem. 
Uzasadnienie: 
W postępowaniu sędziego meczu nastąpiły nieprawidłowości: 

1. powinien nakazać uzupełnienie zapisów w celu ustalenia pozycji figur na 
szachownicy 

2. uznać reklamację Tomasza Olędzkiego w przypadku niemożności 
jednoznacznego ustalenia pozycji króla i dodać mu 2 minuty (zawodnik nie 
może przeszkadzać przeciwnikowi w żaden sposób, a ustawianie figur na 
dwóch polach jednocześnie uniemożliwia właściwą ocenę pozycji, jednocześnie 
jest zobowiązany poprawić pozycję źle ustawionej figury na swoim czasie) 

Gdy zawodnik nie zgadza się decyzją sędziego, która jego zdaniem może wypaczyć 
wynik partii, powinien odmówić dalszej gry, a tego Tomsz Olędzki nie uczynił. 
 

Sędzia główny DMR 
 

      Maria Michalska 
 



Komunikat Sędziego Głównego DMR Nr 4 

z dnia 30 grudnia 2006 roku 
 

W związku w niewłaściwym działaniem poczty przez pewien czas do dnia 30.12.2006 
r. nie otrzymałam protokółu I rundy Ligi Okręgowej meczu pomiędzy Merkurym Brodnica i 
Chemikiem II Bydgoszcz. Kontaktowałam się już z przedstawicielem Brodnicy jednak na 
moją prośbę nie było odzewu. Informuję, że jeśli do dnia 7 stycznia dokumentacji meczu nie 
otrzymam wynik zostanie zweryfikowany na walkower dla Bydgoszczy. 

W dwóch meczach IV rundy nastąpiły nieprawidłowości związane z interpretacją 
przepisów gry przez sędziów meczów pomiędzy: 

1. OSiR Golub-Dobrzyń – Unia Gniewkowo 
Zawodnik Józef Klugiewicz w końcówce typu król z wieżą przeciwko królowi z wieżą i 
pionem  skrajnym zareklamował remis. Sędzia swoją decyzją odłożył do opadnięcia 
chorągiewki. Sędzia uznał wygraną Tomasza Palacza argumentując, że białym skończył się 
czas. Po przeanalizowaniu pozycji, w której składano reklamację i pozycji po opadnięciu 
chorągiewki stwierdziłam, że zawodnik grający białymi wykazał się znajomością 
prawidłowej obrony i pozycja faktycznie jest remisowa. W związku z tym uwzględniam 
reklamację białych i wynik na pierwszym stoliku weryfikuję na remis, a zatem wynik całego 
meczu na 3 : 3. 

2. LZS Szubin – Merkury Brodnica 
W partii rozgrywanej na 5 stoliku pomiędzy Krzysztofem Gulbickim i Marcinem 
Kołodziejskim czarne zareklamowały dotknięcie figury. Zawodnik grający białymi stwierdził, 
że dotknął wieżę, ale wcześniej powiedział „poprawiam”. Sędzia świadkiem tej sytuacji nie 
był. Ponieważ pozycja na szachownicy była bardzo dynamiczna: białe miały przewagę 2 
figur, ale czarne prowadziły atak. Ruch, który chciał wykonać zawodnik grający białymi 
dawał pewne szanse na obronę, zaś ruch wieżą, który nakazał grać sędzia partię przegrywał. 
Sędzia uznał reklamację czarnych, nie uzasadniając dlaczego protest białych odrzucił, na co 
zawodnik grający białymi odmówił dalszej gry. Ponieważ sędzia w sposób znaczący wpłynął 
na wynik tej partii powinnam nakazać jej powtórzenie – niestety to z przyczyn technicznych 
jest niemożliwe. 
W związku z tym weryfikuję wynik partii na remis, a zatem wynik całego meczu na 4 : 2. 
 W meczu III rundy UKS MDK nr 5 Bydgoszcz nie zapewnił sędziego. W związku z 
tym mecz V rundy pomiędzy UKS MDK nr 5 Bydgoszcz i EMDEK Bydgoszcz odbędzie się 
w siedzibie EMDEK Bydgoszcz, zaś odpowiedzialnym za zapewnienie sędziego meczu 
będzie UKS MDK nr 5 Bydgoszcz. 
 Sędziowie meczowi zgłaszają, że nie wszyscy zawodnicy oddają zapisy partii. 
Przypominam, że zapis jest własnością organizatora i sędzia ma obowiązek zbierać zapisy. W 
przypadku, gdy zawodnicy nadal będą odmawiali oddawania zapisów sędziowie będą 
nakładali na nich kary przewidziane w Kodeksie szachowym. 
 W związku z protestami i sytuacjami konfliktowymi powstającymi w czasie meczów, 
wymagającymi moich konsultacji z zainteresowanymi stronami, proszę o umieszczanie na 
protokóle meczowym numeru telefonu, pod którym sędzia meczu jest osiągalny. 
 Proszę o wypełnienie załączonych do komunikatu druków i odesłanie ich wraz z 
protokółem meczowym najbliższej rundy. 
 
 

Sędzia główny DMR 
 
      Maria Michalska 



 

 
Komunikat Sędziego Głównego DMR Nr 5 

z dnia 4 stycznia 2007 roku 
 
Informuję, że zostały przełożone następujące mecze: 
A-klasa: 
 Promień Kowalewo Pomorskie – Gambit Świecie na 10.02.2007 r. 
Liga Okręgowa: 
 LZS Szubin – Unia Gniewkowo na 11.02.2006 r. (Gniewkowo nie  

dojechało na mecz w dniu 28.01.2007 r. i Szubin poniósł koszty przyjazdu  
sędziego, w związku z tym koszty sędziowania meczu w nowym terminie  
poniesie Gniewkowo) 

III Liga: 
 MKSzach. Toruń – MDK Nr 5 Bydgoszcz na 11.02.2007 r. 

Na wniosek MDK Nr 5 Bydgoszcz mecz III Ligi (9 runda) Chemik  
Bydgoszcz – MDK Nr 5 Bydgoszcz zostaje przełożony na 17 marca  
2007 r. (MDK zobowiązał się, że mecz może się odbyć w jego siedzibie 
oraz, że może zapewnić sędziego na ten mecz). W związku z tym, że  
Chemik Bydgoszcz nie zgadza się na przełożenie tego meczu, przysługuje 

mu prawo odwołania się od mojej decyzji do Zarządu K-PZSzach. (przed 
planowanym terminem meczu odbędzie się zebranie Zarządu w dniu  
11.02.2007 r.), brak odwołania się do 11.02.2007 r. uznam za akceptację mojej 
decyzji. 
 
 Na prośbę klubu Wisła Nowe podaję adres ich sali gry: Urząd Miasta i 
Gminy, plac św. Rocha. 
 
 
 

Sędzia główny DMR 
 
               Maria Michalska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Komunikat sędziego DMR sezon 2006/2007 
 

W związku ze stwierdzeniem niezgodności z regulaminem rozgrywek weryfikacji 
uległy następujące wyniki: 
A klasa 
 Runda 9  

Ósemka IV Chojnice – Baszta-MOS III Żnin 
  1 szachownica Albin Kiedrowicz – Marcin Dobosz 0:1 na + : – 
Liga Okręgowa: 
 Runda 9  

Baszta-MOS II Żnin – OSiR Golub Dobrzyń 
  6 szachownica Marta Majdan – Martyna Brzezińska 0,5:0,5 na – : + 
Runda 10  

Ósemka Ginter Chojnice – Chemik II Bydgoszcz 
  3 szachownica Czapiewski Waldemar – Zawada Andrzej 0,5:0,5 na + : – 
Runda 11 
 Chemik II Bydgoszcz – Baszta-MOS II Żnin 
  3 szachownica Zawada Andrzej – Szymczak Przemysław 1:0 na – : + 
 

Sędzia główny 

Maria Michalska 

 


