Komunikat sędziowski nr 6
Drużynowych Mistrzostw KPZSzach edycji 2007/08
W dniu 13 grudnia odbyło się w Toruniu posiedzenie Zarządu KPZSzach, podczas którego m.in. była omawiana sprawa przebiegu Drużynowych Mistrzostw KPZSzach. Sędzia
główny stwierdził, że w zasadzie rozgrywki przebiegają bez zakłóceń. Jest natomiast kilka
przypadków niezgodnych z regulaminem mistrzostw.
a) Zespół Unii Gniewkowo nie był w stanie zorganizować obsady sędziowskiej na mecze
w których jest gospodarzem. Do KPZSzach wpłynął wniosek tego klubu o delegowanie sędziego na mecze w Gniewkowie. Zarząd postanowił każdorazowo delegować sędziego z Torunia, jednak pod warunkiem, że klub w Gniewkowie zgłosi przynajmniej jednego kandydata
na sędziego na najbliższy kurs sędziowski w KPZSzach.
b) Maria MICHALSKA stwierdziła, że mecze III Ligi sędziowało dwóch sędziów bez licencji. Są to Krystyna LEWANDOWSKA oraz Antoni RZÓSKA. Obydwoje muszą natychmiast wykupić licencję na 2007 r., a bez tego dokumentu dalsze sędziowanie w szachach jest
zabronione.
c) Podczas meczu Krajan NOK – Unia Gniewkowo nie było sędziego. Zgodnie z regulaminem rozgrywek zespół Krajan NOK będzie musiał mecz V rundy z Chemikiem II Bydgoszcz rozegrać na wyjeździe. Decyzja sędziego w tej sprawie jest ostateczna.
d) Największe kłopoty organizacyjne sprawia zespół AZS UKW Bydgoszcz. Klub ten
(do 13 grudnia br.) nie dostarczył sędziemu oryginału protokołu meczowego ani zapisów partii z II rundy (AZS UKW – Baszta II). Jest to poważne wykroczenie regulaminowe. Sędzia
główny rozgrywek postawił wniosek, że jeśli do dnia 19 grudnia br. (środa) nie otrzyma zaległych dokumentów oraz protokołu i zapisów partii IV rundy (mecz AZS UKW – Ósemka)
należy podjąć uchwałę zakazującą organizowania spotkań AZS UKW Bydgoszcz w roli gospodarza meczu i wszystkie pozostałe rundy ten zespół powinien rozegrać na wyjazdach. Zarząd KPZSzach w składzie Andrzej MICHALSKI, Maria MICHALSKA, Andrzej KARPIŃSKI i Paweł JAROCH jednogłośnie przyjąć uchwałę zgodną z wnioskiem sędziego. Warto
przy tym zaznaczyć, że na posiedzeniu nie było Piotra SZYBOWICZA, który jest członkiem
AZS UKW Bydgoszcz i członkiem Zarządu KPZSzach. Nieobecność nie była usprawiedliwiona.
e) Zarząd KPZSzach ustalił, że sędziowie muszą uaktualnić swoje licencje najpóźniej do
końca stycznia 2008 r. Po tym terminie nie będą mogli prowadzić rozgrywek bez aktualnej
licencji sędziowskiej.
Poza przedstawionymi przypadkami, rozgrywki przebiegają bez problemów. Spotkania
odbywają się w ustalonych terminach, protokoły meczowe i zapisy partii są przesyłane sędziemu i publikowane w Internecie. Minimalne opóźnienia, wymieniane w poprzednich komunikatach, zostały już wyjaśnione i na dzień 13 grudnia sędzia dysponuje pełną dokumentacją niezbędną do prowadzenia rozgrywek (z wyjątkiem meczu AZS UKW – Baszta).
Sędzia główny podczas konferencji w Krakowie spotkał się z działaczami PZSzach i
omówił sprawę zgłoszenia rozgrywek A-Klasy, z których nie prowadzi się bazy zapisów partii. Ponieważ w tej klasie rozgrywek udział szachistów posiadających ranking FIDE jest niewielki, sprawozdanie będzie wysłane do FIDE jako załącznik całego cyklu DMR i bez zapisów partii. Jeśli opłaty za zgłoszenie tych zawodów do FIDE będą uregulowane – rozgrywki
A-Klasy zostaną policzone w rankingu FIDE na dzień 1 lipca 2008, łącznie z turniejami lig
Kujawsko-Pomorskich.
Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007.
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