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Biuletyn nr 1/2002
Strona Główna
BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2002
KOLEGIUM SĘDZIÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
Warszawa, luty 2002
Treść:
1. XVII Ogólnopolska Konferencja Sędziowska w Warszawie
2. Komunikaty
3. Lista sędziów z opłaconą licencją na 2002 rok
Protokół
z obrad XVII Ogólnopolskiej Konferencji Sędziowskiej
Warszawa, 1 grudnia 2001
Zgodnie z poprawionym komunikatem organizacyjnym Kolegium Sędziów,
w dniu 1 grudnia 2001 odbyła się w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie
17 Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych, na którą przybyło 32
licencjonowanych sędziów klas centralnych.
Obrady otworzył przewodniczący Kolegium Sędziów PZSzach Tomasz
DELEGA, witając przybyłych delegatów oraz prezesa Polskiego Związku
Szachowego Stanisława ŁOBAZIEWICZA – gościa konferencji.
W ogłoszonym wcześniej programie konferencji, który przewidywał
(oprócz standardowych punktów formalnych) część szkoleniową oraz podjęcie
uchwały programowej, zebrani wprowadzili niewielkie zmiany. Dodano punkt
7a – dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Kolegium oraz 8a – Wolne
wnioski.
Przewodniczącym konferencji został wybrany Tomasz DELEGA (przy
jednym głosie wstrzymującym), do komisji mandatowej wybrano jednogłośnie
Pawła SUWARSKIEGO i Andrzeja SZEWCZAKA z Warszawy, w skład
komisji uchwał i wniosków weszli Stefan HAŁUBEK z Jeleniej Góry oraz
Andrzej MICHALSKI z Torunia.
W wystąpieniu wstępnym prezes Stanisław ŁOBAZIEWICZ podkreślił, Ŝe
Polski Związek Szachowy traktuje środowisko sędziowskie na równi z innymi
grupami środowiskowymi Związku. Był gościem na poprzedniej konferencji
sędziowskiej i zamierza równieŜ w przyszłości przybywać na obrady gremium
sędziowskiego. ZauwaŜył jednak niską frekwencję, która świadczy o (być
moŜe) niedobranym terminie zwołania obrad.
Sprawozdanie z działalności Kolegium wygłosił Tomasz DELEGA.
Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu konferencji. (sprawozdanie
zostało opublikowane równieŜ w poprzednim numerze BIK – załącznik nr 1).
NajwaŜniejszym tematem, którym obecnie zajmuje się Kolegium Sędziów
PZSzach jest wydawnictwo nowelizowanego kodeksu szachowego, który jest
przygotowany do druku z wszystkimi uchwalonymi ostatnio przepisami i
regulaminami FIDE. Kodeks ten powinien ukazać się w I kwartale 2002 r, cena
nie powinna przekroczyć 40 zł. Obecnie Biuro PZSzach gromadzi oferty z
wydawnictw i w najbliŜszym czasie dokona wyboru najlepszej, po czym zleci
druk kodeksu.
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Tomasz DELEGA złoŜył sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniej
konferencji w Łączynie. Większość wniosków została zrealizowana. Nie
załatwiona jest sprawa osobowości prawnej. Zdaniem Kolegium nie ma
obecnie potrzeby uzyskiwania przez Kolegium Sędziów osobowości prawnej w
strukturach Polskiego Związku Szachowego. Nie została jeszcze
zaprojektowana odznaka sędziowska. Nie powstał teŜ regulamin zasłuŜonego
sędziego szachowego. Realizacja niektórych uchwał konferencji została
opóźniona ze względu na znaczne zaangaŜowanie członków Kolegium redakcją
kodeksu szachowego. Sprawozdanie z wykonania uchwały poprzedniej
konferencji stanowi załącznik do protokołu. (załącznik nr 2)
W uzupełnieniu do sprawozdania z działalności Bohdan DANISZKOWICZ
przedstawił stan analizy aktywności sędziowskiej za 2001 r. Do oceny
nadesłano tylko 56 sprawozdań od 31 sędziów. Jest to niewielka część
sprawozdań nadesłanych do Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach (nie
licząc sprawozdań z zawodów wojewódzkich, bez wniosków o nadanie
kategorii centralnych). Mówiąc ogólnie, sędziowie w duŜej części odzwyczaili
się od nadsyłania sprawozdań do oceny aktywności. Najczęstszym
uchybieniem w sprawozdawczości sędziowskiej jest brak numerów licencji
zawodniczych, które jeszcze nie na wszystkich zawodach są sprawdzane przez
sędziów. Brakuje teŜ dat urodzenia zawodników.
W dyskusji plenarnej głos zabierali kolejno: Ulrich JAHR, Andrzej
MICHALSKI, Stefan HAŁUBEK, Tadeusz POPŁAWSKI, Andrzej
SZEWCZAK, Zbigniew CZAJKA, Tomasz DELEGA i Zenon CHOJNICKI.
Podkreślano tematy sprawozdawczości sędziowskiej, odznak sędziowskich
(Lublin), licencji zawodniczych i sędziowskich, organizacji kursów
sędziowskich, terminowości sprawozdań do FIDE, opłat za imprezy
rankingowane przez FIDE oraz planu posiedzeń i konferencji na 2002 r
(konieczne ze względu na opracowanie kalendarza sportowego PZSzach).
Począwszy od 2002 r będzie załoŜona ewidencja centralna sędziów klas
okręgowej, którzy wykupili licencję na dany rok kalendarzowy. Zestawienia
sędziów licencjonowanych są juŜ publikowane w internecie na stronie
Polskiego Związku Szachowego. DuŜą pomocą w organizacji środowiska
sędziowskiego moŜe być internet, do którego dostęp ma juŜ większość
działaczy wojewódzkich i klubowych. Organizator zawodów nie moŜe
korzystać z usług sędziego, który na dany rok nie wykupił licencji. Za takie
wykroczenie czeka kara dyskwalifikacji dla sędziego oraz mandat karny 1000
zł dla organizatora, niezaleŜnie od uniewaŜnienia sprawozdania, a więc i
zdobytych norm na wyŜsze kategorie lub zmiany rankingu FIDE. Organizator,
na odprawie technicznej zawodów, ma obowiązek ogłosić, Ŝe zawody prowadzi
licencjonowany i uprawniony sędzia szachowy, a ponadto Ŝe turniej jest
zgłoszony do klasyfikacji i rankingu FIDE.
Na tegoroczny kurs sędziowski centralny w Sopocie wpłynęło zaledwie
pięć zgłoszeń, dlatego to szkolenie zostało odwołane. Delegaci zastanawiali się
nad moŜliwością organizacji kolejnego centralnego kursu dla sędziów, padły teŜ
wnioski aby taki kurs organizować co dwa lata.
W dyskusji podkreślono, Ŝe nie wszystkie wojewódzkie związki szachowe
posiadają czynne kolegia sędziowskie. Trzy okręgi szachowe nie wykupiły w
ogóle licencji zawodniczych i sędziowskich, a jednak odbywają się tam
imprezy szachowe. Istnieje duŜe zróŜnicowanie w ilościach wykupionych
licencji w poszczególnych województwach.
Prezes Stanisław ŁOBAZIEWICZ w dyskusji podjął następujące
zagadnienia związane ze środowiskiem sędziowskim w Polsce:
- zadbać o wysoką jakość swojej pracy,
- sędziowie na waŜnych turniejach powinni być profesjonalistami w swoim
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zawodzie,
- naleŜy rozwaŜyć wprowadzenie do statusu sędziego górnej granicy
wiekowej sędziego szachowego,
- za dobrą pracę powinno być dobre wynagrodzenie,
- konferencja powinna podjąć uchwałę dotyczącą spraw finansowych
środowiska, ze względu na konieczność pilnego wydania komunikatu
finansowego PZSzach na 2002 r, w którym muszą równieŜ znaleźć się tabele
dotyczące pracy sędziów,
- podczas prowadzenia zawodów sędzia musi spełniać warunki regulaminu
i przepisów, nie tylko sportowych, ale równieŜ organizacyjnych czy
finansowych,
- PZSzach jest jednym z ostatnich związków, które wprowadziły
obowiązek wykupywania licencji przez zawodników i sędziów; obecnie w
Polsce jest to powszechne, a brak licencji na dany rok kalendarzowy
uniemoŜliwia udział w zawodach wyczynowych,
- w niedługim czasie Polska znajdzie się w Unii Europejskiej, obowiązuje
więc nas odpowiednia polityka regionalna; większe znaczenie będą mieć
wojewódzkie związki sportowe, zawodnicy zagraniczni teŜ będą musieli
wykupić licencję na grę w turniejach organizowanych w Polsce,
- sędziowie, którzy mają braki w swojej pracy powinni przechodzić testy
weryfikacyjne.
W dalszej części dyskusji głos zabierali jeszcze Leon MIKLASZ, Tomasz
DELEGA, Stefan HAŁUBEK, Cezary KOZŁOWSKI, Zbigniew CZAJKA i
Ginter FABER. Dyskusja toczyła się wokół spraw finansowych,
sprawozdawczości i weryfikacji sędziów.
Opłaty za licencje sędziowskie w 2002 r nie zmieniły się. Sędziowie, którzy
uregulują opłatę do 31 maja 2002, płacą 35 zł (klasy centralne) lub 24 zł (klasy
okręgowe). Po tym terminie opłaty wzrastają odpowiednio do 50 i 35 zł.
Sprawozdanie Komisji Mandatowej odczytał Paweł SUWARSKI. Na
konferencję przybyło 32 delegatów posiadających licencje sędziowskie.
Tomasz DELEGA zwrócił uwagę na treść Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 maja 2001 r (Dz. U. nr 56 poz. 582 z dnia 6 czerwca 2001
r) w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania lub
pozbawiania licencji sędziego sportowego. Osoby ubiegające się o przyznanie
licencji sędziego sportowego muszą zapoznać się z tym rozporządzeniem i
złoŜyć odpowiedni wniosek z załącznikami tam wymienionymi. Natomiast
sędziowie, którzy juŜ wykupili licencję w latach poprzednich nie muszą składać
tych dokumentów, a jedynie opłacić stawkę licencji sędziowskiej na dany rok
kalendarzowy. Treść rozporządzenia stanowi załącznik do protokołu z
konferencji.
Jednym z wniosków była potrzeba znowelizowania statusu sędziego
szachowego, konieczną ze względu na zmiany niektórych przepisów kodeksu
szachowego.
W części szkoleniowej istotne zmiany w przepisach gry FIDE omówił Tomasz
DELEGA. Są one przedstawione poniŜej:
Art. 5 Przepisy rozróŜniają obecnie natychmiastowe zakończenie partii (mat,
pat, poddanie czy uzgodnienie remisu) od innych (np. reklamacja 3-krotnego
powtórzenia pozycji). Natomiast definicja materiału matującego jest obecnie
wspólna dla wszystkich rodzajów partii szachowych.
Art. 6.8d Precyzuje jak naleŜy postępować w przypadku gdy zawodnik nie jest
w stanie przełączać zegara.
Art. 6.12 Jeśli opadły obie chorągiewki sygnalizacyjne i nie moŜna ustalić,
która opadła pierwsza – grę naleŜy kontynuować.
Art. 6.13d Sędzia sprawdza, czy zawodnik miał uzasadniony powód do
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zatrzymania zegara.
Art. 6.14 Dodano korektę liczby posunięć.
Art. 7.3 Arbiter moŜe ukarać zawodnika, który przemieścił bierki.
Art. 8.7 Na blankietach zawodnicy muszą wpisać rezultat partii i złoŜyć
podpisy.
Art. 9.2 Pozycja się pojawia (przedtem było, Ŝe się powtarza).
Art. 9.5b Precyzuje dodatkowo jak postępuje sędzia przy nieuzasadnionym
Ŝądaniu remisu (dodaje 3 minuty przeciwnikowi i jednocześnie odejmuje czas
reklamującemu zawodnikowi).
Art. 10 W szybkim finiszu sędzia ma obowiązek reagować na przekroczenie
czasu.
Art. 13.4 Więcej moŜliwości kar nakładanych przez sędziego.
Zmiany w przepisach klasyfikacyjnych i rankingowych FIDE omówił Paweł
SUWARSKI.
FIDE wprowadziła nowe tytuły zawodnika klasy FIDE, sędziego klasy FIDE i
instruktora klasy FIDE. Tytuły te moŜna kupić po 100 SF, przy spełnieniu
posiadania rankingu FIDE, a w przypadku sędziego po przedstawieniu 4
dowolnie wybranych turniejów klasyfikowanych przez FIDE w ciągu ostatnich
6 lat.
Do sprawozdania z turniejów o sile siódmej lub wyŜszej kategorii organizator
ma obowiązek dostarczyć na dyskietce zapisy wszystkich partii szachowych.
Została zniesiona granica 2300 pkt dla zawodniczek ubiegających się o tytuły
FIDE.
Począwszy od 2002 r zawodnicy bez rankingu będą przyjmowani jako 1800 pkt
(obecnie 2000 pkt), potem co roku granica ta będzie obniŜana o 200 pkt.
Zmianie uległy tempa gry, które powinny być dostosowane do średniego
rankingu turnieju.
Obsługę zegarów elektronicznych, na przykładzie zegara DGT2000,
omówił Ulrich JAHR. W części szkoleniowej, oprócz wykładu i instrukcji
obsługi, uczestnicy konferencji mieli moŜliwość bezpośredniej nauki na
zegarach, które zostały wypoŜyczone z warszawskich klubów szachowych do
ćwiczeń nastawiania odpowiedniego tempa gry w róŜnych turniejach
szachowych.
Po zakończeniu części szkoleniowej Stefan HAŁUBEK przedstawił projekt
uchwały ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej. (załącznik nr 4). Konferencja
trwała 6 godzin.
Protokółował /-/ Ulrich JAHR
Załączniki nr 1
Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów
PZSzach okres ostatniego roku działalności
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego działa w składzie:
przewodniczący - Tomasz Delega, członkowie – Bohdan Daniszkowicz,
Andrzej Filipowicz, Jan Frankiewicz, Ulrich Jahr, Zygmunt Ryll i Paweł
Suwarski.
Kolegium w okresie dwunastu miesięcy, które obejmuje niniejsze
sprawozdanie:
·
odbyło dwa posiedzenia, na których omawiano sprawy bieŜące,
zagadnienia związane z interpretacją przepisów gry oraz protesty z
zawodów szachowych
·
opublikowało trzy Biuletyny Informacyjne Kolegium, na łamach których
znalazły się informacje o działalności Kolegium oraz artykuły merytoryczne
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dotyczące praktyki sędziowskiej
·
przygotowało nowe wersje testów egzaminacyjnych i przeprowadziło
egzamin poprawkowy dla kursantów, którzy nie zaliczyli egzaminu na
ostatnim kursie w Łączynie
·
przygotowało do wydania, wspólnie z kilkoma innymi działaczami, nowy
Kodeks Szachowy, który, w związku ze zmianami w przepisach, powinien
ukazać się w ciągu najbliŜszych miesięcy
·
przyznawało i ewidencjonowało licencje sędziowskie oraz publikowało
na łamach internetu listę sędziów klasy centralnej uprawnionych do
sędziowania zawodów w danym roku
Kolegium zwraca uwagę na zdarzające się przypadki, Ŝe zawody
szachowe prowadzone są przez nieuprawnionych, albo, w przypadku imprez z
cyklu Mistrzostw Polski, nie nominowanych arbitrów. Prosimy wszystkich
organizatorów turniejów o zwrócenie szczególnej uwagi, czy sędzia którego
zamierzają zatrudnić, posiada odpowiednie uprawnienia i znajduje się na liście
arbitrów uprawnionych do prowadzenia zawodów w danym roku. Dodatkowo,
w przypadku imprez z cyklu Mistrzostw Polski, organizator powinien wystąpić
z wnioskiem do Kolegium Sędziów o zatwierdzenie arbitra.
Załącznik nr 2
Sprawozdanie z wykonania uchwał
XVI Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych Łączyno 2000
1.

2.

3.

4.

5.

Po opublikowaniu przez FIDE znowelizowanych przepisów spowodować
jak najszybsze ich przetłumaczenie i wydanie nowego Kodeksu
Szachowego. Kolegium Sędziów powinno zobowiązać autorów Kodeksu do
opublikowania rozszerzonych przepisów dotyczących rozgrywek
druŜynowych. Kodeks szachowy 2001 jest juŜ gotowy w formie do druku, w
chwili obecnej trwają ostatnie negocjacje z drukarniami w celu wybrania
najkorzystniejszej dla PZSzach oferty. Nowy Kodeks zawiera na 370
stronach w formacie A5 zbiór wszystkich przepisów organizacyjnoprawnych PZSzach, łącznie z najnowszymi zmianami w przepisach FIDE,
jakie uchwalono na tegorocznym kongresie FIDE w Grecji.
Uruchomić w internecie stronę na uŜytek Kolegium Sędziów. Serwis
internetowy
Kolegium
jest
dostępny
pod
adresem
http://www.pzszach.org.pl/kolegium/kolsedz.htm Serwis prowadzi członek
Kolegium Paweł Suwarski.
Zalecić Wojewódzkim Związkom Szachowym udostępnianie wydruków
lub dyskietek i internetu na uŜytek klubów lub działaczy. Zalecenia zostały
przekazane. Niestety nie wszystkie związki wojewódzkie prowadzą własne
witryny internetowe. Za wzór moŜe stanowić serwis KujawskoPomorskiego Związku Szachowego.
Wznowić prowadzenie przez Kolegium Sędziów ocen aktywności
sędziów. Rozpatrzyć projekt przepisów dotyczący tej sprawy, a
przedłoŜonych na Konferencji przez Sędziego FIDE kol. M. Bocheńskiego
z Krakowa. Sprawy związane z oceną aktywności w Kolegium prowadzi
Pan Bohdan Daniszkowicz. Obecnie pracuje nad przygotowaniem
przepisów i zestawienia.
Konferencja apeluje do organizatorów turniejów o zamieszczanie w
komunikatach informacji o tym, czy zawody są zaliczane do rankingu FIDE
i PZSzach i czy opłaty rankingowe bądź klasyfikacyjne są pokrywane przez
organizatorów czy teŜ przez zainteresowanych zawodników. Sędzia główny
na odprawie technicznej zobowiązany jest poinformować, Ŝe skład
sędziowski posiada waŜne licencje sędziowskie. Stosowne zapisy, na
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wniosek Kolegium Sędziów, zostały wprowadzone do Komunikatu
Organizacyjno-Finansowego PZSzach.
6.
Uczestnicy Konferencji zobowiązują Kolegium Sędziów PZSzach do
przeanalizowania sprawy otrzymania przez Kolegium osobowości prawnej.
Zdaniem Kolegium nie ma w chwili obecnej potrzeby uzyskania przez
Kolegium Sędziów PZSzach osobowości prawnej. Kolegium działa w
strukturach Polskiego Związku Szachowego.
7.
Kolegium Sędziów Powinno zwołać Konferencję Sędziów dotyczącą
obsługi zegarów elektronicznych i komputerów. Na tegorocznej
Konferencji w Warszawie zaprezentowany zostanie wykład dotyczący
obsługi i stosowania zegarów elektronicznych, zainteresowani będą mogli
takŜe wziąć udział w ćwiczeniach z zegarem.
8.
Powołać zespół (z udziałem plastyka) do opracowania odznaki
sędziowskiej. Do chwili obecnej zespół nie został powołany. Kolegium
zajmie się tą sprawą na najbliŜszym posiedzeniu. *
9.
Uczestnicy Konferencji zalecają Kolegium opracowanie regulaminu
zasłuŜonego sędziego szachowego i odznaki z tym związanej. Regulamin do
chwili obecnej nie powstał. Ta sprawa równieŜ zostanie wprowadzona do
porządku obrad najbliŜszego posiedzenia Kolegium. *
10. Uczestnicy Konferencji uwaŜają, Ŝe Zarząd PZSzach powinien zawsze
delegować na Kongres FIDE Przewodniczącego Kolegium. W roku
bieŜącym w obradach Kongresu FIDE uczestniczył wiceprezes PZSzach
ds. międzynarodowych, członek Kolegium Sędziów PZSzach Pan Andrzej
Filipowicz. Zarząd PZSzach, z uwagi na koszty, nie zdecydował się na
wysłanie drugiego delegata.
11. Konferencja postuluje o wypłacenie ryczałtu dla Przewodniczącego
Komisji Klasyfikacji i Rankingu, na pokrycie takich wydatków jak internet,
rozmowy telefoniczne, znaczki pocztowe. Zasady współpracy z
Przewodniczącym Komisji Klasyfikacji i Rankingu zostały ustalone
pomiędzy Zarządem PZSzach a zainteresowanym.
* Z uwagi na znaczne zaangaŜowanie wszystkich członków Kolegium w prace
związane z przygotowaniem nowego Kodeksu Szachowego Kolegium Sędziów
PZSzach nie zdąŜyło do dnia dzisiejszej konferencji wykonać uchwał 8 i 9.
Kolegium zobowiązuje się do wykonania tych uchwał i sprawozdanie z ich
wykonania przedstawi na przyszłorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów
Szachowych.
Załącznik nr 3
Dz.U.01.56.582
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 2 maja 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i
pozbawiania licencji sędziego sportowego.
(Dz. U. z dnia 6 czerwca 2001 r.)
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639, z 1997 r. Nr 106, poz.
680, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 160, poz. 1078, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
1999 r. Nr 96, poz. 1106 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 72,
poz. 839 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób zamierzających wykonywać
funkcję sędziego sportowego w określonej dyscyplinie sportu w ramach
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współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez właściwy polski związek
sportowy.
2. Przepisy rozporządzenia stosuje się takŜe do osób zamierzających
wykonywać funkcję sędziego sportowego w określonej dyscyplinie sportu w
ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez związek sportowy
zrzeszający sportowców niepełnosprawnych.
§ 2. 1. Polski związek sportowy, w drodze decyzji, przyznaje, odmawia
przyznania i pozbawia licencji sędziego sportowego w dyscyplinie sportu
objętej zakresem działania związku lub wchodzącej w skład dziedziny sportu, w
której ten związek działa.
2. Licencję sędziego sportowego przyznaje się na czas nieokreślony, z
zastrzeŜeniem ust. 3.
3. Licencja sędziego sportowego moŜe być przyznana na czas określony na
wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie licencji.
§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego sportowego składa
we właściwym polskim związku sportowym pisemny wniosek zawierający:
1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) określenie dyscypliny sportu, w jakiej wnioskodawca zamierza pełnić
funkcję sędziego sportowego,
3) określenie okresu waŜności licencji w przypadku, o którym mowa w § 2
ust. 3,
4) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naleŜy dołączyć:
1)
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
2)
zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania
funkcji sędziego sportowego,
3)
zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji
sędziowskich, organizowanym przez właściwy polski związek sportowy,
4)
zobowiązanie do wykonywania obowiązków sędziego sportowego,
określonych w regulaminie sportowym właściwego polskiego związku
sportowego.
§ 4. Przyznanie licencji potwierdza dokument, którego wzór zawiera załącznik
do rozporządzenia.
§ 5. 1. Polski związek sportowy moŜe odmówić przyznania licencji sędziego
sportowego, jeŜeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 3 i 7,
a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania, w
wyznaczonym terminie.
2. Licencji sędziego sportowego nie moŜe uzyskać osoba, która, pełniąc tę
funkcję, została przez właściwy polski związek sportowy pozbawiona licencji z
przyczyn określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 - przez okres dwóch lat od daty
wydania tej decyzji.
3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§ 6. 1. Polski związek sportowy pozbawia licencji sędziego sportowego w razie:
1) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty
praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych
prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) utraty zdrowia uniemoŜliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego
sportowego, potwierdzonej zaświadczeniem wydanym przez lekarza,
3) popełnienia przez sędziego sportowego czynów zagroŜonych w
regulaminie dyscyplinarnym polskiego związku sportowego karą
dyskwalifikacji w najwyŜszym wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów
sportowych.
2. Polski związek sportowy moŜe pozbawić sędziego sportowego licencji
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równieŜ w razie:
1) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu
kwalifikacji sędziowskich,
2) naruszenia innych obowiązków sędziego sportowego, określonych w
regulaminie sportowym właściwego polskiego związku sportowego.
3. Pozbawienie sędziego sportowego licencji wymaga uzasadnienia.
§ 7. Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji sędziego sportowego
dołącza do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w § 3 ust. 2,
oświadczenie, Ŝe nie została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa
w § 6 ust. 1 pkt 3.
§ 8. Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji
sędziego sportowego jest Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
§ 9. 1. Polski związek sportowy prowadzi ewidencję przyznanych licencji
sędziego sportowego.
2. Polski związek sportowy prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych
decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji sędziego sportowego
oraz przechowuje dokumentację tych spraw i dokumenty, o których mowa w §
3 i 7.
§ 10. Licencje przyznane sędziom sportowym przed wejściem w Ŝycie
rozporządzenia zachowują waŜność przez okres, na jaki zostały wydane, z
zastrzeŜeniem § 6.
§ 11. Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z
dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania i
pozbawiania licencji sędziego sportowego (Monitor Polski Nr 13, poz. 109).
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 4
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
XVII Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych
Komisja w składzie: Stefan Hałubek i Andrzej Michalski przedstawia projekt
uchwały Konferencji:
1.
Z uwagi na roczny preliminarz na dany rok, jaki Zarząd PZSzach
przedstawia do akceptacji w UKFiS, Kolegium sędziów powinno
planować Kursokonferencje i Kursy sędziowskie z odpowiednim
wyprzedzeniem. Wskazane było by równieŜ organizowanie Konferencji
przy duŜych turniejach szachowych. Wniosek przyjęto.
2.
Włączyć ewidencję sędziów klas okręgowych od centralnej ewidencji
sędziów. Wniosek przyjęto.
3.
Sędziowie powinni przesyłać pliki komputerowe z zawodów na adres
Komisji Klasyfikacji i Rankingu natychmiast po zakończeniu turnieju.
Wniosek odrzucono.
4.
Podczas następnej Ogólnopolskiej Konferencji Sędziowskiej
przeprowadzić testy weryfikacyjne ze znajomości przepisów dla
uczestniczących sędziów. Wniosek odrzucono.
5.
KaŜdy wnioskodawca powinien w przyszłości, przedstawiając konkretny
wniosek, przedstawić równieŜ przewidywane koszty jego realizacji.
Wniosek odrzucono.
6.
Kolegium PZSzach powinno opracować jednolite kryteria do oceny
aktywności sędziowskiej we wszystkich województwach. Wniosek
przyjęto.
7.
Wnioskować do FIDE o zmianę brzmienia art. 5 przepisów gry
dotyczącego pojawienia się tej samej pozycji po raz trzeci. Propozycja:
Zawodnik reklamujący remis moŜe, bez przełączania zegara lub
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zatrzymując oba zegary, wykonać posunięcie, po którym ta sama pozycja
pojawi się po raz trzeci. Wniosek odrzucono.
8.
Konferencja zatwierdza projekt zmiany stawek ryczałtów
sędziowskich zgodnie z przedstawionym załącznikiem. (załącznik nr 5)
Wniosek przyjęto.
9.
Sędzia, który został członkiem Zarządu PZSzach, nie powinien w okresie
kadencji pełnić obowiązków sędziego na zawodach szachowych. Wniosek
wycofany przez wnioskodawcę.
10. Wnioskować do PZSzach o pilne wydanie regulaminu przyznawania
klas sportowych. Wniosek przyjęto.
11. Wnioskować do PZSzach o pilne wydanie regulaminu zmiany barw
klubowych. Wniosek przyjęto.
12. Kolegium Sędziów powinno zrealizować niewykonane uchwały z
poprzedniej Konferencji. (patrz załącznik nr 2) Wniosek przyjęto.
Przewodniczący Komisji /-/ Stefan Hałubek
Załącznik nr 5
Projekt zmiany uchwały dotyczącej ryczałtów sędziowskich
Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych, odbywająca się w dniu 1
grudnia 2001 roku w Warszawie, podejmuje uchwałę w sprawie ryczałtów
sędziowskich, o brzmieniu:
1.

Stawki bazowe ryczałtów sędziowskich określa poniŜsza tabela; są to
zalecane do stosowania stawki dzienne brutto, dla zawodów, w których
czas rundy lub łączny czas kilku rund nie przekracza 5 godzin dziennie. W
przypadku rozgrywania kilku rund dziennie, gdy łączny czas trwania rund
przekracza 5 godzin dziennie, stawki wzrastają o 100%. KaŜdorazowo, w
zaleŜności od warunków lokalnych, organizator ustala z sędzią głównym
wysokość stawek oraz liczbę sędziów pomocniczych.
Rodzaj imprezy

1.
2.

3.

4.

2.

Turnieje finałowe cyklu o mistrzostwo
Polski
Turnieje z normą mistrza
międzynarodowego oraz rozgrywane
systemem szwajcarskim z liczbą
zawodników nie mniejszą niŜ 100
Turnieje rozgrywane systemem
szwajcarskim z udziałem do 100
zawodników, inne turnieje ogólnopolskie
oraz turnieje rangi mistrzostw okręgu
Inne zawody oraz zawody druŜynowe w
systemie dojazdowym, gdzie praca
sędziego polega na rejestracji wyników,
wydawaniu komunikatów itp.

Sędzia
główny
160 PLN

Asystent
100 PLN

120 PLN

80 PLN

80 PLN

60 PLN

60 PLN

40 PLN

Sędzia ma prawo do innych świadczeń, jak:
zwrot kosztów podróŜy
nieodpłatnego zakwaterowania i wyŜywienia, według standardu
przewidzianego dla zawodników
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-

3.
4.

5.
6.

7.

8.

opłaty w wysokości 1 stawki dziennej za sporządzenie sprawozdania
do FIDE
innych świadczeń wynikających ze specyfiki zawodów
Wypłaty ryczałtów i innych świadczeń dla sędziów dokonuje
organizator zawodów.
Wynagrodzenia sędziów prowadzących organizowane w Polsce zawody
z cyklu mistrzostw Świata lub Europy ustala Polski Związek Szachowy w
drodze indywidualnie podpisywanych umów cywilno-prawnych;
wynagrodzenia te nie mogą być wyŜsze niŜ ustalają to przepisy
regulaminów finansowych FIDE względnie ECU.
Warunkiem otrzymania jakiegokolwiek ryczałtu sędziowskiego jest
posiadanie aktualnej licencji sędziowskiej.
Warunkiem otrzymania ryczałtu sędziowskiego w zawodach, o których
mowa w punkcie 1 tabeli, jest otrzymanie nominacji Kolegium Sędziów
PZSzach.
W przypadku niedopełnienia przez sędziego zawodów obowiązków
określonych w Kodeksie Szachowym lub innych przepisach Polskiego
Związku Szachowego organizator, w porozumieniu z właściwym Kolegium
Sędziów, moŜe wstrzymać wypłatę ryczałtów sędziowskich.
Wysokość ryczałtów sędziowskich będzie aktualizowana corocznie i
publikowana w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach. Stawki
podane w tabeli nr 1 obowiązują w okresie od 1 stycznia 2002 do 31
grudnia 2002.

Jednocześnie traci moc poprzednia uchwała Ogólnopolskiej Konferencji
Sędziów Szachowych z dnia 17 kwietnia 1994 roku w sprawie ryczałtów
sędziowskich.
Komunikaty
1.

2.
3.

4.

5.

6.

W pierwszych dniach marca br. ukaŜe się nowy Kodeks Szachowy
2002. Będzie do nabycia w Polskim Związku Szachowym w cenie 30 PLN.
Obecnie drukarnia kończy prace wydawnicze.
FIDE zatwierdziła tytuł sędziego międzynarodowego (IA International
Arbiter) dla Przewodniczącego Kolegium Tomasza Delegi.
W chwili obecnej nie ma potrzeby przesyłania do przewodniczącego
Kolegium dowodów wpłat za licencję sędziowską na dany rok.
Publikowana w internecie i Biuletynie Informacyjnym Kolegium lista
arbitrów, którzy opłacili licencję na dany rok, sporządzana jest w oparciu o
dane z księgowości PZSzach.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu
przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego (Dz. U. z dnia 6
czerwca 2001 r.) nie ma obowiązku ubezpieczania się od następstw
nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem obowiązków
sędziego szachowego.
Korespondencję do przewodniczącego naleŜy przesyłać na adres:
Tomasz Delega, ul. Wyspowa 12/27, 03-687 Warszawa lub adres e-mail:
t.delega@servipol.com.pl . Proszę nie przesyłać korespondencji na stary
adres lub na adres Polskiego Związku Szachowego.
Wnioski o wyznaczenie lub nominację sędziego na zawody z cyklu
Mistrzostw Polski proszę przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na
adres e-mail: t.delega@servipol.com.pl . Wnioski nadesłane w innej formie
nie będą rozpatrywane.
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7.

W związku z uchwałą nr 2 Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów
Szachowych wojewódzkie Kolegia Sędziowskie proszone są o przesłanie do
przewodniczącego Kolegium PZSzach (najchętniej w formie elektronicznej
w formacie Excel-a), w terminie do 30 kwietnia br., aktualnego wykazu
przyznanych licencji sędziowskich dla sędziów klasy okręgowej według
następującego układu: nr licencji, nr ewidencyjny, oznaczenie literowe
województwa, nazwisko, imię, klasa sędziowska, rok nadania.
Wykaz sędziów z opłaconą licencją na rok 2002
(stan na 15 lutego 2002)

IA - Czajka Zbigniew, Delega Tomasz, Filipowicz Andrzej, Jahr Ulrich, Matlak
Jacek, Popławski Tadeusz, Ryll Zygmunt, Więckowski Ryszard, Woda Janusz
NA – Augustowski Janusz, Boroch Michał, Chojnicki Zenon, Ciszek Jan,
Ewert Ryszard, Faber Ginter, Górecki Stanisław, Halamus Hieronim, Halina
Fojcik, Heliosz Jan, Honza Tadeusz, Irlik Andrzej, Janik Marcin, Jankowski
Franciszek, Janocha Wiesław, Jaworski Edward, Kamila DembeckaSobierajewicz, Karpiński Andrzej, Kasperek Wiesław, Kopydłowski
Waldemar, Kornasiewicz Stanisław, Krysiak Eugeniusz, Kucharski Mariusz,
Lewandowska Krystyna, Marczak Ireneusz, Michalski Andrzej, Niwiński
Włodzimierz, Panek Tadeusz, Paterek Bogumił, Polny Stefan, Ptaszyński
Tomasz, Pych Ryszard, Pyda Zbigniew, Roman Stanisław, Samson Lucjan,
Sapis Witalis, Suwarski Paweł, Szafraniec Tadeusz, Szewczak Andrzej, Turek
Kazimierz, Turlej Stanisław, Wielecki Zygmunt, Witkowski Stefan, Wolender
Zdzisław, Zega Leszek
I – Borowski Adam, Bysiewicz Marian, Cichorz Stanisław, Czepiec Marek,
Dańczak Wilhelm, Dudanowicz Leopold, Hadyniak Witold, Hanusek
Eugeniusz
Kozłowski Cezary, Królikowski Ryszard, Kuma Bogusław, Majewski Witold,
Mamczar Michał, Matlak Marek, Michalska Maria, Miklosik Leon, Narloch
Zbyszław, Nowaczyk Feliks, Olejniczak Romuald, Piaskowski Władysław,
Rosiek Ryszard, Rzóska Antoni, Siwik Rafał, Sumara Adam, Świebocki Jan,
Turczynowicz Lidia, Wantuch Adam, Wydrowski Leszek
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