Komunikat sędziowski nr 9
Drużynowych Mistrzostw KPZSzach edycji 2007/08
W dniu 27 stycznia 2008r. rozegrano VI rundę DMR KPZSzach. Odbyły się wszystkie
zaplanowane mecze. Jeden mecz A-Klasy pomiędzy UKS OPP II i UKS Ósemką IV Chojnice
rozegrano wcześniej, w dniu 19 stycznia. W III Lidze, na podstawie porozumienia między
klubami, rozegrano wcześniej jedną partię K.ZIĘTAK – O.ZIELIŃSKI. Nietypowy przypadek zdarzył się w meczu A-Klasy w Inowrocławiu. Zawodnikowi z Inowrocławia piknęła
wyładowana komórka, którą natychmiast wyłączył. Zdarzyło się to na początku gry. Partia
toczyła się do 46 posunięcia w którym przeciwnik zatrzymał zegar i zażądał zwycięstwa
wskazując na sygnał komórki w drugim posunięciu. Po otrzymaniu protokołu meczowego z
opisem sprawy i zapisem tej partii sędzia główny stwierdził, że reklamacja była spóźniona i
zweryfikował wynik partii na 1-0 dla PRZYDOMKA. Kara za niewyłączanie komórki musi
być natychmiastowa po usłyszeniu sygnału. Zgoda na kontynuowanie gry (w przypadku braku sędziego) świadczy o chęci zdobywania punktów na szachownicy, ale wykorzystywanie
minionego już zdarzenia do spóźnionej reklamacji nie może być uznane przez sędziego administratora zawodów. W dwóch przypadkach w Internecie podałem błędnie zawodników w
meczach A-Klasy (w Rotmistrzu grała Patrycja BOLIBOK a nie Paulina BOLIBOK, a w
Mroczy grał Krystian KULSKI a nie Edward KULSKI.. Poza tym jeden zawodnik UKS OPP
Toruń Olaf RYNGWELSKI otrzymał (na skutek korekty FIDE) nowy ranking FIDE 1799
pkt, ważny od 1 października 2007 r. Wszystkie poprawki są już naniesione w plikach turniejowych, ale w Internecie ukażą się dopiero po VII rundzie.
W meczu III Ligi MDK Nr 1 – Ósemka został wstawiony zawodnik Sebastian Gwarny,
bez licencji. Partię przegrał, ale kierownictwo klubu musi natychmiast załatwić sprawy rejestracji tego zawodnika. Wstawianie do składu w III Lidze szachistów bez licencji nie ma sensu, bo równa się to walkowerowi. Jeśli sprawa licencji Gwarnego nie zostanie załatwiona do
następnej rundy, UKS Ósemkę czekają sankcje administracyjne.
Mecze VI rundy sędziowali następujący sędziowie:
W Toruniu dwa mecze sędziował Paweł PAWŁOWSKI, mecz AZS UMK – Cezary KOZŁOWSKI, w Torfarmie – Wiesław JANKOWSKI, w Inowrocławiu Piotr CZARNOLEWSKI, w Grudziądzu Jan NOGAL, w Chojnicach Albin KIEDROWSKI, w Brodnicy Andrzej
SĘDŁAK, w Sępólnie Kraj. Bogdan WODYŃSKI, w Żninie Józef MARCINIAK, w Bydgoszczy Magdalena WESOŁOWSKA (Chemik), Krzysztof SZORTYKA (MDK Nr 1) i Paweł JAROCH (AZS UKW). Brak protokołów i partii z Sępolna i Brodnicy.
W VII rundzie DMR wszyscy sędziujący mecze muszą już posiadać wykupioną licencję
na 2008 r. Proszę Kolegium Sędziów KPZSzach o bieżące informowanie sędziego głównego
w sprawie uzupełniania formalności licencyjnych przez sędziów naszego Regionu.
VII runda DMR odbędzie się w niedzielę 10 lutego 2008 r.
Nastąpiły kolejne zmiany składów podstawowych w DMR;
W zespole MCK Aleksandrów Kuj. na szachownicy kobiecej Fadiję MACHTYL zastąpi
Anna URBAŃSKA. W drużynach Rotmistrza Grudziądz Monikę ZEMBRZUSKĄ w III Lidze zastąpi Wioletta PACUSZKA, a w Lidze Okręgowej Aleksandra CHABOWSKIEGO –
na V szachownicy zastąpi Patryk STOBBE i Annę GAJEWSKĄ zastąpi Halina FILIPEK.
Kilku zawodnikom grozi skreślenie z mistrzostw na skutek braku aktywności. Są to: Tomasz SYTY i Patryk GACKOWSKI (Gambit II) oraz Karolina TUMOLEWSKA (Chemik
IV). Jeśli nie zagrają partii w VII rundzie będą skreśleni ze składów podstawowych (nie mają
szans na rozegranie pięciu partii – pauza zespołu liczy się do gry dla zawodnika składu podstawowego). W ich miejsce będą mogli być wstawiani (na V szachownicy) wyłącznie zawodnicy, którzy mają jeszcze szanse rozegrania pięciu partii w całym cyklu obecnej edycji DMR.
Jeśli klub takich nie – na ostatnich szachownicach będą automatycznie oddawane walkowery.
Bydgoszcz, dnia 31 stycznia 2008.
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