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KOLEGIUM

SĘDZIÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
Warszawa, marzec 2003

Treść:
1. Ogólnopolska konferencja sędziów szachowych
2. Z przymrużeniem oka - Protokół konferencji według Miłosława Śpiewaka
3. Centralny kurs sędziów szachowych 2002 r.
4. Lista sędziów posiadających licencję na 2003 r.

PROTOKÓŁ
obrad Ogólnopolskiej Konferencji Sędziowskiej
Ciechocinek, 30 listopada – 1 grudnia 2002
Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Sanatorium ZNP. Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wybór prowadzącego obrady i protokolanta
Zatwierdzenie porządku obrad
Powołanie komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków
Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów PZSzach
Dyskusja nad sprawozdaniem
Sprawozdanie Komisji Mandatowej
Część szkoleniowa
- Kodeks szachowy 2002
- Zegar elektroniczny w praktyce (ćwiczenia)
- Komputery i programy (ćwiczenia)
- Sprawy sędziowskie na Kongresie FIDE
8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
9. Podjęcie uchwał
10. Zakończenie konferencji
Zebranych powitał prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego,
Ulrich JAHR, na którego terenie odbywają się obrady. Przy okazji przedstawił kilka
danych ze swojego Regionu. KPZSzach zrzesza obecnie 39 klubów i sekcji sza-
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chowych, w których zarejestrowanych jest ponad 1000 czynnych zawodników. W
województwie odbywa się wiele imprez szachowych, głównie na szczeblu lokalnym. W Drużynowych Mistrzostwach Regionu uczestniczy 52 zespołów, w tym po
12 w III lidze i lidze okręgowej oraz 28 w A-Klasie. Okręgowe Kolegium Sędziów
zarejestrowało w 2002 r 50 sędziów licencjonowanych, wśród nich 1 klasy FIDE, 6
klasy państwowej, 10 klasy pierwszej i 36 klasy drugiej. Na zakończonym właśnie
centralnym kursie sędziowskim Maria MICHALSKA uzyskała klasę państwową, a
Sławomir WIERZBICKI – pierwszą. Pod względem organizacyjnym Związek jest
jednym z najlepiej zorganizowanych, o czym świadczy choćby strona internetowa,
która jest przynajmniej raz w tygodniu nowelizowana i uzupełniana o najnowsze
wiadomości i ma największą oglądalność.
Ulrich JAHR zaproponował na przewodniczącego obrad konferencji Tomasza
DELEGĘ. Zostało to przyjęte przez aklamację.
Tomasz DELEGA podziękował za wybór i po przegłosowaniu porządku obrad
zaproponował do protokołu Ulricha JAHRA. Zebrani dokonali wyboru komisji roboczych. Do Komisji Mandatowej wybrano Jana FRANKIEWICZA (Kielce) i
Pawła SUWARSKIEGO (Warszawa). W skład Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Michała BOROCHA (Świecie), Stefana HAŁUBKA (Kamienna Góra) i Miłosława ŚPIEWAKA (Lublin).
Na wniosek Tomasza DELEGI zebrani na konferencji sędziowie przegłosowali jednogłośnie nadanie 10 wyróżniającym się arbitrom tytuły Zasłużonego Sędziego Szachowego. Otrzymali je (wraz z dyplomem i statuetką konika szachowego) Marian BOCHEŃSKI (Kraków), Andrzej FILIPOWICZ (Warszawa), Stefan
HAŁUBEK (Kamienna Góra), Ulrich JAHR (Bydgoszcz), Franciszek JANKOWSKI (Wałbrzych), Tadeusz MADZIAR (Warszawa), Ryszard PACIEJEWSKI (Elbląg), Zygmunt RYLL (Skawina), Czesław SZCZAWIŃSKI (Olsztyn) i Ryszard
WIĘCKOWSKI (Wrocław).
Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów PZSzach przedstawił Tomasz
DELEGA. Kolegium działa w składzie: Tomasz DELEGA (przewodniczący) oraz
Bohdan DANISZKOWICZ, Andrzej FILIPOWICZ, Jan FRANKIEWICZ, Ulrich
JAHR, Zygmunt RYLL i Paweł SUWARSKI (członkowie). Na konferencję nie
przyjechał Zygmunt RYLL z powodu ciężkiej choroby.
W okresie 2002 r Kolegium odbyło trzy posiedzenia, podczas których omawiano sprawy bieżące, zagadnienia związane z interpretacją przepisów gry oraz
protesty napływające z zawodów szachowych. Opublikowano dwa biuletyny informacyjne Kolegium, w których między innymi znalazły się artykuły merytoryczne dotyczące praktyki sędziowskiej. Przygotowano również nowe wersje testów egzaminacyjnych, które wykorzystano na zakończonym właśnie centralnym
kursie w Ciechocinku. Kolegium prowadzi aktualną ewidencję sędziów szachowych w Polsce oraz przyznaje licencje klas centralnych do sędziowania zawodów
w danym roku. Listy sędziów licencjonowanych znajdują się na stronie internetowej Kolegium. Poza tym Kolegium opracowało regulamin przyznawania tytułu zasłużonego sędziego, regulamin oceny aktywności sędziowskiej oraz zasady wnioskowania do FIDE o tytuł sędziego klasy międzynarodowej (IA lub FA).
2
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Rozliczenie z wykonania uchwał konferencji sędziowskiej w Warszawie 2001 r.
1. Z uwagi na roczny preliminarz PZSzach, Kolegium Sędziów powinno planować wydatki z odpowiednim wyprzedzeniem. Wskazane jest organizowanie konferencji i kursów sędziowskich przy okazji dużych imprez szachowych.
2. Kolegium zbiera z wojewódzkich związków szachowych informacje o danych osobowych sędziów klas okręgowych, w celu utworzenia jednej centralnej
ewidencji sędziowskiej. Ewidencja ta jest na etapie tworzenia.
3. Regulamin oceny aktywności sędziowskiej został opracowany. Badanie aktywności prowadzi Bohdan DANISZKOWICZ (adres: 14-400 PASŁĘK, skr. poczt.
16).
4. Stawki ryczałtów sędziowskich, uchwalone na konferencji w Warszawie,
zostały zatwierdzone i opublikowane w komunikacie finansowym PZSzach na 2002.
5. Przekazano do Zarządu PZSzach zalecenia opracowania nowelizacji regulaminu nadawania klas sportowych.
6. Przekazano do PZSzach prośbę o pilną nowelizację regulaminu zmiany
barw klubowych.
7. Została opracowana i wykonana odznaka sędziowska, którą można zamówić w cenie 35 zł za pośrednictwem Lubelskiego Związku Szachowego.
8. Został opracowany i zatwierdzony regulamin nadawania tytułu zasłużonego
sędziego szachowego.
Sprawozdanie przewodniczącego uzupełnił Bohdan DANISZKOWICZ, który
przedstawił wyniki badania aktywności sędziowskiej. Napływających sprawozdań
nie jest zbyt dużo. Wielu sędziów nie interesują wyniki badań i nie przesyłają swoich sprawozdań do oceny. Sprawozdawca wnioskował o zatwierdzenie obowiązku
nadsyłania do oceny wszystkich sprawozdań z turniejów ocenianych przez FIDE
(na tych zawodach jako główni prowadzą tylko sędziowie klas centralnych). Ze
względu na brak dostępu do internetu sprawozdania muszą być przesyłane wyłącznie pocztą. Nie będą oceniane sprawozdania przesyłane przez sędziów, którzy nie
posiadają aktualnej licencji na dany rok. Czołówka najbardziej aktywnych sędziów
przedstawia się następująco:
1. Leszek ZEGA Podlasie, 2. Stefan POLNY Wielkopolska, 3. Jacek MATLAK Śląsk, 4. Jan GÓRSKI Podlasie, 5. Andrzej IRLIK Małopolska, 6. Czesław
SZCZAWIŃSKI Warmia i Mazury, 7. Jan HELIOSZ Śląsk, 8. DAŃCZAK Podkarpacie, 9. Ryszard WIĘCKOWSKI Dolny Śląsk, 10. Ulrich JAHR Kujawsko-Pomorskie, 11. Marcin JANIK Dolny Śląsk, 12. Zygmunt RYLL Małopolska, 13. Kazimierz TUREK Świętokrzyskie, 14. Mariusz KUCHARSKI Lubuskie, 15. Halina
FOJCIK Śląsk.
Komisja Mandatowa odczytała protokół o wydaniu mandatów. W konferencji
uczestniczy 28 sędziów klas centralnych, wśród nich siedmiu sędziów klasy FIDE
(Zbigniew CZAJKA, Tomasz DELEGA, Andrzej FILIPOWICZ, Ulrich JAHR, Tadeusz POPŁAWSKI, Miłosław ŚPIEWAK i Ryszard WIĘCKOWSKI) oraz 17 klasy państwowej. Najliczniej jest reprezentowane Kujawsko-Pomorskie 6 sędziów,
Dolny Śląsk, Mazowsze i Wielkopolskę reprezentuje po 4 sędziów, Śląsk – 3, War3
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mię i Mazury oraz Lubelskie po 2, a pojedynczy sędziowie przyjechali z Małopolski, Opola i Świętokrzyskiego.
W dyskusji kolejno głos zabierali:
Janusz AUGUSTOWSKI (Włocławek) mówił o zwiększonych wymogach dotyczących sprawozdawczości sędziowskiej z zawodów z cyklu Mistrzostw Polski. Sędziowie w sprawozdaniach często pomijają sprawy dyscyplinarne. Z wielu drużynowych mistrzostw województw sprawozdania w ogóle nie napływają do PZSzach. Do zadań Kolegium Sędziów PZSzach należy między innymi dopilnowanie,
aby sprawozdania z zawodów były wysyłane do wszystkich zainteresowanych komisji PZSzach.
Zbigniew CZAJKA (Warszawa) uważa, że wysyłanie sprawozdania wyłącznie
poprzez Internet nie jest właściwe. Brak wtedy podpisu i nie wiadomo od kogo to
sprawozdanie nadchodzi. Poza tym sprawozdania zawierają szereg braków, z których najdotkliwsze to brak dat urodzenia zawodników, przynależności klubowej i
wojewódzkiej oraz wniosków dyscyplinarnych. Szereg sędziów nie chce mieć problemów z dalej prowadzoną sprawą dyscyplinarną, której byli świadkami.
Miłosław ŚPIEWAK (Lublin) podniósł sprawę nowelizacji druków sprawozdań
sędziowskich i podpisu elektronicznego. Ryszard WIĘCKOWSKI (Wrocław) również omawiał problematykę sprawozdawczości oraz poruszył konieczność nowelizacji statusu sędziego szachowego.
Andrzej FILIPOWICZ (Warszawa) stwierdził, że na całym cywilizowanym
świecie papier jest usuwany, a archiwa nie rozwiązują problemu, gdyż wszystko
kręci się coraz szybciej. Powszechnie zaczyna obowiązywać droga elektroniczna
przekazywania danych i sprawozdań. Już niedługo sędzia bez komputera nie będzie
mógł wykonywać swojej funkcji na zawodach. Przykładowo administrator rankingu
w Polsce Zenon CHOJNICKI wysyła do FIDE sprawozdania z zawodów wyłącznie
w formie elektronicznej i jest to nie tylko przyjmowane ale jak najbardziej wskazane do stosowania. Nie wysłanie sprawozdania do FIDE w wyznaczonym terminie
powoduje nałożenie wysokiej kary pieniężnej na PZSzach. Również Bohdan DANISZKOWICZ powinien mieć dostęp do komputera i należy poczynić kroki, aby
mu to umożliwić. Z zawodów krajowych sprawozdania powinny otrzymywać Komisja Rankingu, Kolegium Sędziów i Komisja Sportowa PZSzach.
Zbigniew SZCZEPANIAK (Kalisz) mówił, że sędziowie nie znają obiegu dokumentów, zasady te nie są publikowane. Najlepiej byłoby, aby sędzia przesyłał
sprawozdanie tylko w jedno miejsce (np. do Biura PZSzach) i stamtąd, po kserowaniu, powinno być rozsyłane do pozostałych zainteresowanych. Należy też ustalić,
jakie załączniki należy dołączyć do sprawozdania.
Stefan HAŁUBEK (Kamienna Góra) podał, że wzory sprawozdań są aktualne i
jeśli będą wypełniane w całości, sprawozdania będą pełne.
Czesław SZCZAWIŃSKI (Olsztyn) wnioskował aby opracować specjalny program komputerowy do sporządzania sprawozdań z zawodów szachowych.
Ulrich JAHR (Bydgoszcz) stwierdził, że dyskusja (wprawdzie ożywiona) zmierza w niedobrym kierunku, ponieważ niektórzy sędziowie chcą przerzucić część
obowiązków wynikających z ich zakresu działania na innych. To, że wzory spra4
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wozdań nie zostały dotychczas znowelizowane, nie zwalnia sędziego od sporządzenia sprawozdania z turnieju.
Tomasz DELEGA (Warszawa) stwierdził, że do Kolegium Sędziów PZSzach
nie docierają wnioski iż sędziowie przysyłają błędne lub niekompletne sprawozdania z zawodów.
Andrzej FILIPOWICZ stwierdził, że nadchodzi czas, kiedy na listach rankingowych FIDE znajdą się wszyscy szachiści, ponieważ ranking międzynarodowy zostaje doprowadzony aż do 1000 pkt. Tak więc wszystkie sprawozdania będą podlegać ocenie rankingowej FIDE.
W części szkoleniowej pierwszego dnia obrad Andrzej FILIPOWICZ omawiał
zmiany przepisów gry FIDE w stosunku do nowelizowanego wydania kodeksu szachowego. Po pierwsze w partiach klasycznych i szybkich pozycja jest ważniejsza
od elementu czasu gry, natomiast w partiach błyskawicznych obydwa te elementy
są równoważne, jednak ze wskazaniem na element czasu, ponieważ tu nie można
reklamować remisu. Po drugie; Przepisy gry są tak skonstruowane, że część A obowiązuje we wszystkich rodzajach partii, część B nie obowiązuje przy rozgrywaniu
partii klasycznych, a część C, obowiązuje wyłącznie dla partii błyskawicznych.
Najnowsze wytyczne FIDE ustalają, że posunięcia i obsługa zegara musi być
wykonywana tą samą ręką. Szachy są jedynym sportem, w których zawodnicy niepełnosprawni (niewidomi, nie słyszący itp.) grają na równi z pozostałymi. Należy
jednak w niektórych sytuacjach brać pod uwagę aspekty moralne w spotkaniach z
tymi zawodnikami.
Mat, pat, poddanie partii, zgoda na remis martwa pozycja (bez możliwości wygranej przy jakiejkolwiek kontynuacji) natychmiast kończy grę. Jeśli przy przekroczeniu czasu w innych pozycjach istnieje jakakolwiek możliwość ustawienia pozycji matowej, przyznaje się wygraną przez czas.
Zawodnikowi nie wolno podejmować działań przyczyniających się do obniżenia
reputacji dyscypliny szachów. Należy do tego zarówno przebywanie na sali gier
pod wpływem alkoholu, narkotyków, głośne zachowywanie, niechlujny ubiór, czy
korzystanie z niedozwolonej pomocy podczas trwania partii.
Odrzucenie reklamacji trzykrotnego powtórzenia posunięć nie powoduje już
przegrania partii, a jedynie dodanie 3 minut czasu na zegarze.
Zabrania się korzystania w czasie rozgrywania partii z jakichkolwiek pomocy,
w tym telefonów komórkowych i walkmanów. Rozmowa przez telefon komórkowy
spowoduje natychmiastowe uznanie partii za przegraną. Jeśli zadzwoni telefon komórkowy grającemu zawodnikowi na sali gier, otrzyma on karę 10 minut czasu na
zegarze bez uwzględnienia ile czasu pozostało mu do kontroli. Sędziowie powinni
na odprawach technicznych zawiadomić o tych przepisach zawodników.
Coraz częściej baraże kończą zawody szachowe. Te partie są zaliczane jako klasyczne, nawet w przypadku gdy rozgrywane są innym tempem gry.
Ćwiczenia z zastosowaniem zegara elektronicznego (na przykładzie DGT 2000)
przeprowadził Ulrich JAHR. Omówił 32 opcje ustawienia tego zegara, szczególny
nacisk położył na opcje manualne ustawienia czasu gry. Po omówieniu możliwych
5
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opcji nastąpiło jeszcze objaśnianie obsługi zegara podczas trwania partii turniejowej (zatrzymywanie zegara, dodawanie lub odejmowanie czasu, wymiana zegara).
W drugim dniu konferencji Andrzej FILIPOWICZ podzielił się wiadomościami
z kongresu FIDE w Bled. Na wielkich turniejach zawodnicy są sprawdzani przy
wejściu na salę gier dekoderami. Posiadanie jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego podczas trwania rundy jest zabronione.
Regulaminowy czas gry pozwala na podział partii na trzy rodzaje: klasyczne,
szybkie i błyskawiczne. Czynnikiem porównawczym jest długość partii przy założeniu 60 posunięć (np. czas 5 minut + 5 sekund na ruch daje razem 10 minut przy
60 posunięciach, a więc jest to partia błyskawiczna).
Przy rozgrywaniu baraży obowiązują przepisy odrębne, a przy każdej szachownicy musi być sędzia lub jego asystent.
Bicie króla jest traktowanie jako nieeleganckie reklamowanie nieprawidłowego
posunięcia.
Wiele czasu na kongresie poświęcono sprawie konfliktów pomiędzy zawodnikiem i sędzią. Do szczególnych obowiązków sędziego należy ustalenie przed rozpoczęciem turnieju rozstrzygnięcia kto zajmie wyższe miejsce przy równości punktów. Kojarzenia przy systemie szwajcarskim muszą być dokonywane szybko i najlepiej jawnie. Sędzia ma obowiązek w danym turnieju stosować tylko jeden system
kojarzeń. Konieczna jest uprzejmość sędziego w stosunku do uczestników turnieju.
Sędzia powinien podczas trwania zawodów przebywać przez cały czas na sali turniejowej i obserwować zachowanie zawodników.
W nowym cyklu rozgrywek o mistrzostwo świata obowiązuje obecnie siedmiogodzinny czas gry: 40 posunięć na 2 godziny, 20 posunięć na godzinę i pół godziny
na dokończenie partii. Na Olimpiadzie Szachowej obowiązuje pięciogodzinna sesja
gry: 1,5 godziny plus 30 sekund na każde posunięcie. Inna propozycja to 2 godziny
na 40 posunięć, godzina na 20 posunięć oraz 15 minut i 30 sekund na kolejne posunięcia do zakończenia partii. Od 1 stycznia 2003 r zawodnik musi otrzymać dwie
godziny na 60 posunięć, a cała partia powinna regulaminowo trwać pięć godzin.
Kongres FIDE uchwalił jeden system rankingowy dla wszystkich rodzajów partii szachowych. Ranking FIDE zostanie stopniowo doprowadzony aż do 1000 pkt,
w związku z tym co kwartał będzie rosła liczba szachistów znajdujących się na listach światowych. od 1 stycznia 2003 r system rankingowy będzie doprowadzony
do bariery 1600 pkt. Zostają zlikwidowane kategorie turniejów, liczyć będzie się
wyłącznie średni ranking przeciwników.
Przy wnioskowaniu o tytuł sędziego FIDE (IA lub FA) obowiązuje opłata 100
franków szwajcarskich oraz dołączenie do wniosku sprawozdań z przeprowadzonych turniejów.
W dalszej części szkoleniowej Tomasz DELEGA przeprowadził ćwiczenia z
komputerem na przykładzie programu do kojarzenia w systemie szwajcarskim
SWISS PERFECT 98 w wersji polskiej. Omówił szczegółowo większość opcji dostępnych w tym programie, z zaznaczeniem, że jest możliwe dostosowanie go do
najnowszych przepisów rankingowych. Omówienie tego wykładu w protokole konferencji nie jest możliwe ze względu na obszerność zagadnienia. Prezentacja odby6
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wała się na rzutniku multimedialnym, który był także używany podczas niektórych
wykładów na kursie sędziowskim.
W wolnych wnioskach Zbigniew CZAJKA zapytał dlaczego na Olimpiadzie
Szachowej i mistrzostwach świata juniorów nie ma sędziów z Polski. Należy dążyć
do wymiany sędziów szachowych z zagranicą. Ryszard WIĘCKOWSKI stwierdził,
że sędziowie są degradowani w Polskim Związku Szachowym. Eugeniusz ŚLESIŃSKI wnioskował aby mistrzostwa Polski rozgrywać systemem pucharowych
(jak mistrzostwa świata). Stefan HAŁUBEK wnioskował o wydanie cienkiej broszury zawierającej tylko same przepisy gry, którą powinien posiadać każdy sędzia
na zawodach. Tadeusz POPŁAWSKI zademonstrował nową odznakę sędziego szachowego wykonaną staraniem Lubelskiego Związku Szachowego. Odznaka kosztuje 35 zł i można ją nabyć bez problemów.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały konferencji, który przedstawia się następująco:
1) Zobowiązuje się Kolegium Sędziów PZSzach do weryfikacji sprawozdań sędziowskich; dokumenty mogą być przygotowywane w formacie WORD lun HTML
(przegłosowane +26, =2).
2) Podjąć starania, aby sprawozdania sędziowskie przesyłać na jeden adres. Alternatywnie Kolegium PZSzach opublikuje rozdzielnik dokumentów wchodzących
w skład sprawozdania i wzorzec do przesyłania pocztą elektroniczną (przegłosowane + 23, =5).
3) Dyscyplinować sędziów nie dopełniających obowiązków wynikających ze
sprawozdawczości z zawodów. Obowiązki sędziowskie należy egzekwować rygorystycznie (przegłosowane +20, =8).
4) Kolegium ma obowiązek podjąć działania w celu umożliwienia wymiany sędziów z zagranicą, a w trybie pilnym podjąć działania w celu wysłania sędziów polskich na Olimpiadę Szachową (przegłosowane +26, -1, =1).
5) Kolegium Sędziów PZSzach opracuje i wyda drukiem skrócone przepisy gry
FIDE do stosowania na zawodach szachowych (przegłosowane +19, -6, =3).
6) W biuletynach Kolegium Sędziów należy podawać adresy korespondencyjne
osób z którymi sędziowie muszą się kontaktować oraz numer konta bankowego
PZSzach (przegłosowane +21, -2, =3).
Po głosowaniach uchwały Eugeniusz ŚLIWIŃSKI (Konin) wystąpił z wnioskiem o ukaranie sędziego Janusza WODY, który dopuścił do drużynowych mistrzostw Wielkopolski 7 nieuprawnionych zawodników. Tomasz DELEGA stwierdził, że Kolegium już zajmowało się tą sprawą i nie widzi tu problemu sędziowskiego, a jedynie sportowy. Po wydaniu werdyktu przez Komisję Sportową PZSzach Kolegium Sędziów rozpatrzy wniosek o ukaranie sędziego. W głosowaniu za
wnioskiem Eugeniusza ŚLESIŃSKIEGO były trzy osoby, przeciwnych było 19
uczestników konferencji, wstrzymało się od głosu 6 sędziów. Wniosek upadł.
Na tym obrady konferencji w Ciechocinku zakończono. Protokółował Ulrich
JAHR.
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Protokół
ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej
według Miłosława ŚPIEWAKA
W sanatorium się zbiera sędziów areopag,
Śnieg wali jak cholera. Przepisy na opak.
Będą przenicowane pod koniec obradów,
Jeden sędzia rozśmiesza bez przerwy sąsiadów.
Zagaja dziś obrady Słowianin z Bydgoszczy,
Rozpoczyna obrady powitaniem gości.
O Kujawsko-Pomorskim Związku słów kilkoro
I o sędziach co sądzą, choć się tu nie zbiorą.
W Internecie są grane bezpośrednie szachy,
Ten wkład do Europy proponują Lachy.
Teraz pora na spory wokół procedury,
wybieralne organy Uli wskazał z góry.
Wkrótce przez aklamację dyplomy rozdano,
Na wniosek mniejszościowy – statut odczytano.
By uśmierzyć dowcipy wolnego słuchacza,
Z wnioskiem o powołanie go Uli dziarsko wkracza.
Pora na sprawozdania, pan DELEGA czyta,
Treść porozdawanego obecnym świerszczyka.
Potem długi spis sędziów, co w Polsce sędziują,
Pan Bogdan DANISZKOWICZ sprawnie wyczytuje.
I tu koniec burek, bo sprawy sportowe,
Leżą w szachach. Problemy nie nowe.
Więc: braki w sprawozdaniach lub sprawozdań brak,
Brak rubryki – kto wypił, co zrobił nie tak.
Przez to etyka cierpi. Znów problem nowy:
Niedostatek statystyk ? Zrzędzi Pion Sportowy.
Tu pora by uderzyć w dydaktyczne tony,
Doktor Andrzej z kodeksu wyrwał cztery strony.
- Tu Wam powiem co dzieje się w szachach na świecie
O tie-brek’ach, zegarach, co się w FIDE plecie
Oto wiadomość, co szachy w Warszawie rozwali:
8
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Zwalczamy komórkowce !? – To rozkaz centrali.
Czy wymogom, by mało-sprawni gracze grali,
Mało sprawni sędziowie wszędzie podołali ?
Jeszcze jedno: Bez komputera ? To fora ze dwora ?
Umieć w szachy, to zbytek, lecz trza mieć „laptora”.
Teraz przerwa, po przerwie wykład inżyniera.
Jak się wkłada baterie, co to czas FISHERA.
Który guzik do czego i „OK.’ejów ile ?
Wnet DGT 2000 uśmiecha się mile.
Nie dla wszystkich to łatwe: instrukcja po włosku !
Dla opornego – powtórka, zrozumie po troszku.
Kiedy kończył swój występ ten zegarmistrz świata,
Część słuchaczy uciekła, bo Mały Mysz lata !
Po wykładach, w pokojach wieczór wróżb szachowych,
Lanie wody lub wosku – zwyczaj Andrzejkowy.
Oto drugi dzień obrad, bolą ciężkie głowy.
Doktor Andrzej szykuje spektakl rankingowy.
Po wczorajszych sensacjach – jak stosować czasy,
Tu powiększyć, tam uszczknąć, inne wygibasy.
Dziś miłośnicy ELO zacierają dłonie:
Każdy na liście FIDE i fuszer w ogonie.
Tabeli, chociaż kelner i bez kategorii.
Jak zapłacić dwa franki – FIDE grać pozwoli.
Wkrótce zgaszono światło, zaciągnięto story.
Wykładowca zapuścił video projektory.
Bo pora już przystąpić do projekcji nowej
Swiss-Perfecta użycia w sali turniejowej
Wpatrzeni w ekranu WINDOWS znane „blaski”,
Sędziowie, objaśniani, jak stosować paski,
Przyciski i „menusy” (są nawet spolszczone!),
Na twarzach słuchaczy – miny zachwycone.
Jeszcze małe utarczki są przy głosowaniu.
Jak zwykle w demokracji jest przy uchwalaniu.
Ciechocinek, 30 listopada – 1 grudnia 2002.
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Centralny kurs sędziów szachowych
W dniach 27 – 30 listopada br. w Ciechocinku odbywał się centralny kurs sędziowski, a po zakończeniu egzaminów sędziowie szachowi obradowali na ogólnopolskiej konferencji. Zajęcia odbywały się w sanatorium ZNP, organizatorem był
Polski Związek Szachowy. Do podwyższenie klas sędziowskich zgłosiło się 16 słuchaczy.
Wykłady na kursie prowadzili Tomasz DELEGA, Bohdan DANISZKOWICZ,
Andrzej FILIPOWICZ, Jan FRANKIEWICZ i Ulrich JAHR. Po raz pierwszy część
wykładów prowadzona była z wykorzystaniem komputera i rzutnika multimedialnego, co w znacznym stopniu, według opinii słuchaczy, uatrakcyjniło zajęcia.
Ezgamin, podobnie jak w roku 2000 w Łączynie, odbywał się w formie testowej
i składał się z trzech części: test zamknięty z przepisów gry, zadanie z systemu
szwajcarskiego i zadanie z rankingu krajowego lub FIDE, w zależności od klasy sędziowskiej.
W wyniku egzaminu klasę państwową otrzymali: Ryszard KRÓLIKOWSKI
Warszawa, Alfred MAŚLANKA Zabrze, Maria MICHALSKA Toruń, Bogdan OBROCHTA Katowice, i Rafał SIWIK Wrocław, a klasę pierwszą Leszek BAKALARZ Kielce, Piotr JANIK Nowy Sącz, Jerzy KRUPIŃSKI Kraków, Marek
ŚWIERCZEWSKI Wrocław, Sławomir WIERZBICKI Toruń i Andrzej ŻOCHOWSKI Pruszków. Obydwaj sędziowie z Torunia wyróżnili się na kursie, zarówno podczas zajęć jak i egzaminu, który zaliczyli z wyróżnieniem.
Frekwencja na kursie nie była wysoka, ale słuchacze brali żywy udział w zajęciach oraz wykazali dobry poziom przygotowania. Pod tym względem należy
uznać, że organizacja kursu spełniła swoje zadanie.
Sędziowie, którzy zdali egzamin na klasę pierwszą muszą teraz, zgodnie z przyjętą procedurą, złożyć do Kolegium Sędziów PZSzach wniosek o przyznanie licencji wraz z odpowiednimi załącznikami.

Lista sędziów posiadających licencję na 2003 r (stan 10 marca 2003)
Sędziowie klasy międzynarodowej (9 osób)
Zbigniew CZAJKA Warszawa, Tomasz DELEGA Warszawa, Andrzej
FILIPOWICZ Warszawa, Ulrich JAHR Bydgoszcz, Jacek MATLAK BielskoBiała, Tadeusz POPŁAWSKI Lublin, Zygmunt RYLL Skawina, Ryszard
WIĘCKOWSKI Wrocław, Janusz WODA Poznań.

Sędziowie klasy państwowej (55 osób)
Janusz AUGUSTOWSKI Włocławek, Ryszard BERNARD Poznań, Wenanty
BŁAŻEJCZAK Zielona Góra, Michał BOROCH Świecie, Adam BOROWSKI
Ruda Śląska, Kazimierz BUDNIK Bydgoszcz, Mikołaj BURA Suwałki, Zenon
CHOJNICKI Mielec, Jan CISZEK Chełm, Kamila DEMBECKA10
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SOBIERAJEWICZ Poznań, Ryszard EWERT Limanowa, Ginter FABER
Kędzierzyn-Koźle, Stanisław GÓRECKI Sokołów Podl., Jan GÓRSKI Białystok,
Henryk GUDOJC Giżycko, Hieronim HALAMUS Katowice, Stefan HAŁUBEK
Kamienna Góra, Jan HELIOSZ Rydułtowy, Tadeusz HONZA Chorzów, Andrzej
IRLIK Kraków, Marcin JANIK Świętochłowice, Andrzej KARPIŃSKI Bydgoszcz,
Wiesław KASPEREK Tarnów, Waldemar KOPYDŁOWSKI Leszno, Ryszard
KRÓLIKOWSKI Warszawa, Eugeniusz KRYSIAK Warszawa, Mariusz
KUCHARSKI Jasień, Krystyna LEWANDOWSKA Bydgoszcz, Marek ŁOBEJKO
Lublin, Włodzimierz NIWIŃSKI Gliwice, Marek MAĆKOWIAK Poznań, Alfred
MAŚLANKA Zabrze, Maria MICHALSKA Toruń, Andrzej MICHALSKI Toruń,
Bogdan OBROCHTA Chorzów, Ryszard PACIEJEWSKI Elbląg, Tadeusz PANEK
Gdańsk, Reinhold PAWŁOWSKI Mysłowice, Stefan POLNY Miejska Górka,
Ryszard PYCH Kalisz, Zbigniew PYDA Lublin, Zygmunt RACZKOWSKI
Giżycko, Lucjan SAMSON Kielce, Ryszard SERWA Kraków, Rafał SIWIK
Wrocław, Ryszard STOBIECKI Łódź, Paweł SUWARSKI Warszawa, Tadeusz
SZAFRANIEC Katowice, Andrzej SZEWCZAK Warszawa, Bolesław WADYCH
Złotów, Zygmunt WIELECKI Gdańsk, Stefan WITKOWSKI Warszawa, Stefan
WRONICZ Warszawa, Leszek ZEGA Białystok i Wiesław ŻOCHOWSKI
Warszawa.

Sędziowie klasy pierwszej (33 osoby)
Marian BYSIEWICZ Rzeszów, Stanisław CICHORZ Rabka, Marek CZEPIEC
Zabierzów, Wilhelm DAŃCZAK Przemysł, Tomasz DERLACZ SkarżyskoKamienna, Leopold DUDANOWICZ Olecko, Witold HADYNIAK Kościan, Jerzy
HANUS Kielce, Eugeniusz HANUSEK Opole, Eugeniusz KINASZ Jarosław,
Cezary KOZŁOWSKI Toruń, Bogusław KUMA Słupsk, Angelika MACULEWICZ
Elbląg, Michał MAMCZAR Wrocław, Leon MIKLOSIK Poznań, Feliks
NOWACZYK Kościan, Tadeusz NYCZ Pułtusk, Romuald OLEJNICZAK
Włoszakowice, Paweł PAWŁOWSKI Toruń, Władysław PIASKOWSKI Kościan,
Ryszard ROSIEK Syców, Barbara RYSZKIEWICZ Konin, Agnieszka SERWA
Kraków, Piotr SKOWROŃSKI Bydgoszcz, Sławomir SOBOCIŃSKI Łomża,
Mariusz STOPPEL Bydgoszcz, Eugeniusz ŚLESIŃSKI Konin, Jan ŚWIEBOCKI
Kraków, Lidia TURCZYNOWICZ Bydgoszcz, Stanisław TURECKI Staniątki,
Leszek WYDROWSKI Poznań i Jan ZAPAŁA Mszana Dolna.

Sędziowie klasy międzynarodowej IBCA (1 osoba)
Romuald GRZELAK
Wpłaty za licencje sędziowskie od 9 osób, które nie uzupełniły jeszcze formalności
związanych z otrzymaniem licencji.
Leszek BAKALARZ, Adam CURYŁO, Ferdynand DZIEDZIC, Ewa
FELSZTYŃSKA-KORPALSKA, Krzysztof MAŁYSKA, Andrzej MODZELAN,
Marek ŚWIERCEWSKI, Sławomir WIERZBICKI i Andrzej ŻOCHOWSKI.
Ogółem z tytułu wpłat od 103 sędziów, za licencje sędziowskie w 2003 r, na
konto PZSzach wpłynęło do dnia 10 marca 2003 r 3605 zł (w 2002 r wpływy z
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licencji sędziowskich wyniosły 4600 zł). Uwaga! Sędziowie posiadający tytuł
Honorowego Członka PZSzach, na mocy uchwały Zarządu PZSzach, są zwolnieni z
opłaty za licencję. Dlatego na liście sędziów jest 107 a nie 103 nazwiska. Nr konta
PZSzach dla opłat: BPH PBK XX O/Warszawa 10601060 320000718184
Przypominam, że nie ma potrzeby przesyłania kopii dowodów wpłat na konto
PZSzach na mój adres, lista powstaje na podstawie danych z księgowości PZSzach.
Po raz kolejny proszę o przesyłanie korespondencji na nowy adres: Tomasz Delega,
Wyspowa 12/27, 03-687 Warszawa, a najchętniej odpowiadam na korespondencję
w formie elektronicznej e-mail: t.delega@gazeta.pl
W biurze Polskiego Związku Szachowego lub w Wojewódzkich Związkach
Szachowych można nabyć Kodeks Szachowy 2002 w cenie 35 PLN. Kodeks
obejmuje regulaminy i przepisy turniejowe FIDE opracowywane i nowelizowane w
latach 1983-2001 oraz regulaminy i przepisy PZSzach, zatwierdzane i
nowelizowane przez Walny Zjazd Delegatów oraz Zarząd Związku w latach 19852001. Zawiera wszystkie przepisy potrzebne przy organizacji turniejów
szachowych. Zachęcamy wszystkich sędziów do zakupienia kodeksu.
Wnioski o wyznaczenie lub nominację sędziego na zawody z cyklu Mistrzostw
Polski proszę przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail:
t.delega@gazeta.pl . Wnioski nadesłane w innej formie nie będą rozpatrywane.
Wojewódzkie Kolegia Sędziowskie proszone są o przesłanie do przewodniczącego
Kolegium PZSzach (najchętniej w formie elektronicznej w formacie Excel-a),
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. W dalszym
ciągu brakuje jakichkolwiek danych z ponad połowy województw.
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.
Adresy członków Kolegium:
Bohdan DANISZKOWICZ (FIDE), 14-400 PASŁĘK, Ogrodowa 22/17,
Andrzej FILIPOWICZ (FIDE), 02-761 WARSZAWA, Sardyńska 1/23,
Jan FRANKIEWICZ (państwowa), 25-377 KIELCE, Wojska Polskiego 20/10,
Ulrich JAHR (FIDE), 85-733 BYDGOSZCZ, Skłodowskiej-Curie 82/45,
Zygmunt RYLL (FIDE), 32-050 SKAWINA, Bukowska 5/53,
Paweł SUWARSKI (państwowa), 03-687 WARSZAWA, Wyspowa 14/41
Opracowanie biuletynu: Ulrich Jahr i Tomasz Delega
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