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W dniu 16 grudnia rozegrano IV rundę DMR KPZSzach. Odbyły się wszystkie zaplano-
wane mecze. Konfliktów i wykroczeń nie zanotowałem z wyjątkiem sędziowania spotkania w 
Bydgoszczy przez sędziego bez licencji Antoniego RZÓSKĘ. Mecz ten został przez Kole-
gium Sędziów KPZSzach wyjątkowo uznany za prawidłowy (może z tego powodu, że prze-
wodnicząca Kolegium akurat uczestniczyła w tym spotkaniu). Jednak warunkiem jest wyku-
pienie licencji sędziowskiej zarówno na 2007 jak i 2008 rok przez sędziego Antoniego RZÓ-
SKĘ. W przeciwnym razie traci on swoje uprawnienia sędziowskie. 

Mecze IV rundy sędziowali następujący sędziowie: 

W Toruniu dwa mecze TORFARMU – Wiesław JANKOWSKI, mecz UKS OPP – Paweł 
PAWŁOWSKI, mecz AZS UMK – Cezary KOZŁOWSKI, w Inowrocławiu – Piotr CZAR-
NOLEWSKI, w Grudziądzu dwa mecze – Jan NOGAL, w Sępólnie Kraj. – Bogdan WO-
DYŃSKI, w Chojnicach – Albin KIEDROWSKI, w Bydgoszczy mecz UKS MDK Nr  1 – 
Piotr SKOWROŃSKI, mecz Wiatraka – Tomasz OLĘDZKI, mecz Chemika – Magdalena 
WESOŁOWSKA, mecz AZS UKW – Antoni RZÓSKA. 

Po ostrzeżeniach sędziego głównego oraz Zarządu KPZSzach wydatnie poprawiła się or-
ganizacja meczów AZS UKW Bydgoszcz. W związku z tym minęło zagrożenie pozostałych 
meczów tej drużyny na wyjazdach, jednak jeśli sytuacje omówione w poprzednich komuni-
katach się powtórzą, zespół może zostać ukarany zgodnie z regulaminem DMR i decyzją Za-
rządu. Dotyczy to oczywiście również innych klubów, które zaniedbają swoich obowiązków. 

Protokoły meczowe i zapisy partii z rozgrywek ligowych nadeszły w terminie. Partie IV 
rundy są już opublikowane w Internecie. Do dnia 21 grudnia wieczorem sędzia główny nie 
dysponuje jeszcze tylko dwoma protokołami meczowymi rozgrywek A-Klasy z Jeżewa i Ro-
jewa. Być może opóźnienia wynikły z nadmiernego ruchu pocztowego w okresie przedświą-
tecznym. 

V runda DMR odbędzie się w niedzielę 13 stycznia 2008 r. Przypominam, że zespół Kra-
jan NOK Nakło ma karny wyjazd do drużyny Chemika II Bydgoszcz. Mecz organizowany 
będzie w Bydgoszczy z powodu nie zapewnienia sędziego w spotkaniu II rundy w Nakle. 
Sędziego na ten mecz zapewni BKS Chemik, ale szachiści z Nakła grać będą na szachowni-
cach nieparzystych kolorem białym. 

Mecz Unii Gniewkowo z Wiatrakiem odbędzie się zgodnie z terminarzem, a sędziego na 
to spotkanie wyznaczy Kolegium Sędziów KPZSzach, zgodnie z decyzją Zarządu KPZSzach 
z dnia 13 marca 2007 r. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim zawodnikom, 
działaczom i sędziom naszego Regionu serdeczne życzenia Radości i Pogody Ducha, a w 
Nowym Roku 2008 Zdrowia oraz sukcesów w życiu osobistym, pracy i szachach. 

 

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2007. Sędzia główny DMR 
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