Komunikat sędziowski nr 10
Drużynowych Mistrzostw KPZSzach edycji 2007/08
W dniu 10 lutego 2008r. rozegrano VII rundę DMR KPZSzach. Odbyły się wszystkie zaplanowane mecze. W III Lidze, na podstawie porozumienia między klubami, rozegrano wcześniej jedną partię M.STOPPEL - K.ZIĘTAK. Mecz ten odbył się w MDK Nr 1, ale gospodarzem był zespół Łucznika.
Mecze VI rundy sędziowali następujący sędziowie:
W Toruniu dwa mecze sędziował Cezary KOZŁOWSKI, w Grudziądzu dwa mecze – Jan
NOGAL, w Bydgoszczy dwa mecze Paweł JAROCH, w Chojnicach – Henryk TRZEBIATOWSKI, w Golubiu-Dobrzyniu – Henryk MILEWSKI, w Młodzieżowych Domach Kultury
w Bydgoszczy Andrzej KARPIŃSKI i Piotr SKOWROŃSKI, w Żołędowie – Ulrich JAHR,
w Solcu Kujawskim – Krystyna LEWANDOWSKA, w Gniewkowie Lidia GERC. W Nakle
nie było znowu sędziego,. Brak protokołów i partii z Gniewkowa oraz protokołów AKlasy z Łubianki i Aleksandrowa Kuj.
Wymienieni sędziowie załatwili formalności licencyjne na 2008 r.
Na wygodny sposób wpadli działacze MLKS Solec Kuj., którzy już po raz drugi przesłali
sędziemu głównemu tylko jeden komplet zapisów partii meczu III Ligi. Utrudnia to wpisywanie tych partii do komputera. W każdej rundzie do wpisania jest ok. 70 partii.
VIII runda DMR odbędzie się w niedzielę 24 lutego 2008 r.
Poniżej lista zawodników, którym grozi skreślenie z dalszych rozgrywek w przypadku nie
grania pięć partii.
III Liga: Tomasz PACUSZKA, Patryk MIZIUŁA, Jerzy ŚNIADECKI, Monika WIŚNIEWSKA, Angelika SARNECKA, Przemysław SZMIDT.
Liga Okręgowa: Małgorzata KOMOROWSKA, Edyta WESOŁOWSKA, Henryk MILEWSKI, Maria KRUPIŃSKA.
A-Klasa: Sławomir KISIELEWSKI, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Krystian KULSKI, Wiesław ŻYŁKOWSKI, Tomasz KOMOROWSKI, Danuta KUBIŚ, Walerian MAJEWSKI, Dorota OSIŃSKA-FENNERT, Karolina TUMOLEWSKA, Oskar ZABŁOTNY, Aleksandra
CZAKYROWA, Tomasz SYTY (pauza zespołu liczy się do limitu pięciu partii).
Na skutek braku możliwości rozegrania regulaminowej liczby partii w składzie Gambitu
II Świecie został skreślony Patryk GACKOWSKI. W tej drużynie na IV szachownicy będzie
oddawany walkower, chyba, że klub wystawi innego zawodnika, który ma jeszcze szanse
rozegrania pięciu partii w obecnej edycji rozgrywek. Zespół Gambitu II na II szachownicy
wystawił nieuprawnionego zawodnika Michała BARANKA, który może grać tylko na dolnych szachownicach.
Dziwne przypadki dzieją się na szachownicach kobiet. Kuriozalny zapis partii przedstawiły Natalia ZALEWSKA i Kinga WARJAN. Partia była rozgrywana na nieprawidłowo położonej szachownicy. Natalia zapisywała posunięcia według oznaczeń nieprawidłowo ustawionej szachownicy, natomiast Kinga starała się prowadzić prawidłową notację, lecz nie zawsze jej się to udawało. Sędzia tego meczu nie zwrócił uwagi na nieprawidłowość, czym doprowadził do straty czasu sędziego głównego, który musiał wiele minut poświęcić na prawidłowe odtworzenie partii. Kolejny dziwoląg, to super krótka partia pomiędzy Paulina MAŁEK i Marią KRUPIŃSKĄ; 1. e4 e5, 2. Sf3 1-0. W Nakle nie było sędziego, zespół Krajan
NOK czekają do końca rozgrywek wyjazdy, jako że to już drugi przypadek tego klubu, który
nie potrafi zorganizować sędziego meczu, będąc gospodarzem. Dwa pozostałe mecze, w których Krajan NOK miał być gospodarzem, odbędą się w siedzibie KPZSzach w Toruniu, ul.
Słowackiego 118A. TKKF Merkury nie uregulował składki za 2007 r. w wysokości 336 zł.
Jeśli do dnia 22 lutego br. należność nie wpłynie na konto KPZSzach, zostanie wykluczony z
dalszych rozgrywek drużynowych (uchwała Zarządu KPZSzach).
Bydgoszcz, dnia 16 lutego 2008.

Sędzia główny DMR
Ulrich JAHR

