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Runda III została rozegrana w całości. Jeden mecz A-Klasy Łuczniczka – Ósemka IV ro-
zegrano kilka dni przed terminem. 

Odbyły się wszystkie mecze zaległe II rundy. Ostatni UKS OPP DH – UKS MDK Nr 1 w 
Toruniu rozegrano w sobotę 1 grudnia. Sędziował Paweł PAWŁOWSKI. 

Nadal nie otrzymałem protokołu i zapisów partii z meczu II rundy AZS UKW – Baszta II 
Żnin. Wystąpiłem do Zarządu KPZSzach o wydanie zakazu organizowania dalszych spotkań 
w których AZS UKW jest gospodarzem. Zgodnie z tym wnioskiem zespół AZS UKW Byd-
goszcz powinien rozgrywać kolejne mecze na wyjeździe. Zarząd KPZSzach zbierze się w 
dniu 13 grudnia o godz. 18 w Toruniu. Brak zapisów partii uniemożliwia wysłanie sprawoz-
dania sędziowskiego do FIDE, a jedynym sposobem jest uznanie wszystkich partii meczu 
AZS UKW – Baszta jako nie granych (czyli walkower meczowy dla Baszty II). 

W meczach III rundy sędzia nie dokonał kolejnych weryfikacji rezultatów. W meczu 
Ósemka – AZS UMK stwierdziłem brak licencji Justyny SKROCHOCKIEJ, jednak zawod-
niczka ta posiadała licencję, ale KPZSzach nie poinformował mnie o nadaniu kilku ostatnich 
licencji zawodniczych. Obiecano bieżąco informować sędziego DMR o nadaniu kolejnych 
licencji. 

Do czwartku 6 grudnia wieczorem nie otrzymałem jeszcze protokołów i zapisów partii z 
następujących meczów: Baszta II Żnin – UKS OPP DH Toruń, UKS Ósemka Chojnice – AZS 
UKW Toruń w III Lidze, OSiR Golub-Dobrzyń – Torfarm II Toruń, Krajan NOK Nakło – 
Unia Gniewkowo w Lidze Okręgowej oraz jeden protokół z meczu A-Klasy MCK Aleksan-
drów Kuj. – LZS Szubin. Partie z pozostałych meczów są już wgrane do bazy, ale oczekuję 
na brakujące zapisy gier z w/w meczów. 

Poszczególne mecze sędziowali licencjonowani sędziowie i tak: 

W Bydgoszczy Andrzej KARPIŃSKI i Krzysztof SZORTYKA, w Żołędowie dwa mecze 
Ulrich JAHR, w Grudziądzu dwa mecze Jan NOGAL, w Toruniu Michał BORUTA, w Sę-
pólnie Kraj. Bogdan WODYŃSKI, w Brodnicy Andrzej SĘDŁAK, w Chojnicach prawdopo-
dobnie Henryk TRZEBIATOWSKI. 

Brak wiadomości o sędziach meczów w Żninie, Golubiu-Dobrzyniu i Nakle. 

Nie ma odpowiedzi KPZSzach na wniosek Unii Gniewkowo, dotyczący mianowania sę-
dziego na mecze w Gniewkowie. W związku z tym Unia Gniewkowo musi rozegrać kolejne 
spotkanie w dniu 13 stycznia 2008. z Wiatrakiem Bydgoszcz na wyjeździe. Decyzja ta zosta-
nie to anulowana jedynie w przypadku zmiany przez KPZSzach. 

Sędziowie, którym kończy się licencja w 2007 r. są proszeni o załatwienie formalności 
związanych z przedłużeniem. Jeśli to nie nastąpi, mogą być kłopoty w V rundzie, w styczniu. 

Mecze rundy IV będą rozgrywane w dniu 16 grudnia br. 

 

Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2007. Sędzia główny DMR 

 Ulrich JAHR 


