
Sędzia Główny 

Drużynowych Mistrzostw Regionu, Sezon 2017/2018: 
 

International Arbiter Paweł Jaroch 

paweljaroch84@gmail.com, 692 244 586 
 

 

Adres do przesyłania protokołów 

meczowych i zapisów partii: 
 

Piotr Szybowicz 

ul. Winnica 55 

89-200 Szubin 

 

Komunikat Sędziowski DMR Nr 4 

 

1. W partii Theuss – Jarosz (Sępólno – Tuchola) w IV Lidze KPZSzach nastąpiła reklamacja trzykrotnego 

pojawienia się tej samej pozycji. Zawodnik grający białymi nie zgadzał się w zaistniałej sytuacji z 

interpretacją przeciwnika. Sędzia Główny musiał podjąć decyzję „telefonicznie”. Po przeanalizowaniu 

zapisów partii (prowadzone poprawnie) Sędzia Główny stwierdza prawidłowo złożoną reklamację. 

Zawodnik grający czarnymi złożył prawidłową reklamację trzykrotnego pojawienia się tej samej pozycji 

(zapisał posunięcie i zareklamował remis). Ruch został zapisany i gdyby był wykonany, pozycja pojawiłaby 

się trzeci raz, choć niekoniecznie przez te same posunięcia. Przepis wyraźnie mówi: 

 

„9.2.1. Partia kończy się remisem, jeżeli zawodnik będący na posunięciu składa prawidłową reklamację, że 

identyczna pozycja przynajmniej po raz trzeci (niekoniecznie przez powtórzenie tych samych posunięć): 

9.2.1.1. pojawi się na szachownicy, po posunięciu, które już zapisał na blankiecie, i 

które nie może być zmienione, i zadeklarował sędziemu zamiar jego wykonania…” 

 

2. Kapitan drużyny III-ligowej KSz. Gambit Świecie zostaje upomniany za brak zgłoszenia wyniku w 

niedzielę 11 lutego 2018 (wynik podany dopiero następnego dnia). 

 

3. W meczu OPP II Toruń – Wieża Więcbork sędzia meczu Adam Pituła stwierdził niesportowe zachowanie 

zawodnika Patryka Kazanieckiego: 

 

„Zawodnik MGLKS Grom Wieża Więcbork Patryk Kazaniecki, którego już wcześniej poprosiłem o 

nieopuszczanie sali gry na swoim posunięciu, po raz drugi wyszedł z sali na swoim czasie, w przegranej 

pozycji, i nie wrócił już na mecz (dlatego zapis jest niepodpisany). Partię przegrał przez czas.” 

 

Zawodnik Patryk Kazaniecki zostaje formalnie upomniany przez Sędziego Głównego za niesportowe 

zachowanie. Opuszczanie sali gry na swoim posunięciu jest zabronione, a zrobienie tego drugi raz (bez 

podania przyczyny) i nie stawienie się do jej dokończenia, świadczy wyłącznie o nieprofesjonalnym 

podejściu zawodnika do partii i nieposzanowaniu przeciwnika. Kolejne takie wystąpienie będzie karane 

bardziej surowo. 

 

4. Mecz AZS UMK II Toruń z CK Łubianka został przełożony na ostatni weekend lutego. 

 

5. Zgodnie z uchwałą Zarządu KPZSzach i Regulaminem DMR każdy zawodnik jest zobowiązany do 

rozegrania min. 5 partii w III i IV Lidze oraz 4 partie w V Lidze. Drużyny ligowe mają możliwość 

wymienienia zawodnika składu podstawowego na innego, jeśli ten ma możliwość rozegrania wymaganej 

ilości partii. W przeciwnym razie drużyny będą miały zakaz obsadzania na danej desce zawodników (do 

końca rozgrywek), a skutkować to będzie oddawaniem walkowerów. 

 

 

 

 



Zawodnicy składów podstawowych, którzy muszą rozegrać określoną ilość partii: 

 

III Liga KPZSzach 

Budnik Mateusz    – 2! 

Kuliński Krzysztof   – 1 

Śliwicki Damian   – 1 

Jastrzębski Tomasz   – 1 

Pyżewska Ewelina   – 1 

Mikołajczak Wojciech  – 1 

Wiśniewski Przemysław  – 1 

Szymczak Przemysław  – 1 

Budrewicz Jan    – 1 

Tabaczka Jerzy    – 1 

 

IV Liga KPZSzach 

Staszewska Aleksandra  – 2! 

Kępski Artur    – 2! 

Berezowska Patrycja   – 2! 

Dwojacki Karol    – 1 

Marszelska Joanna   – 1 

Owczarzak Maciej   – 1 

Retman Martyna   – 1 

Kazaniecki Patryk   – 1 

 

V Liga KPZSzach 

Stasiński Paweł    – 2! 

Łapiński Jerzy    – 1 

Bawej Jakub    – 1 

Paprocki Franciszek   – 1 

Janik Krystian    – 1 

Borowiecki Maciej   – 1 

 

Kluby MLKS Wisła Nowe i SSz Pocztowiec Bydgoszcz straciły możliwość wystawiania 5 szachownicy 

(zawodniczki Rybak Karolina i Bieniek Daria nie wypełniły wymaganej ilości partii). Drużyny z nimi 

grające nie muszą przywozić zawodniczek (będzie wpisany walkower). 

 

Kłoss Andrzej stracił możliwość grania w lidze z uwagi na wymienienie go na Bieluszewskiego Krzysztofa 

(Wisła Nowe). 

 

6. Wypełnione kategorie szachowe: 

Budkiewicz Lucyna  I 

Kurpiewska Anna  II 

Janowicz Dariusz  IV 

 

7. Następna kolejka dojazdowa 11 marca, a kolejka zjazdowa dla wszystkich drużyn odbędzie się 25 marca. 

Sala gry zostanie podana w następnym komunikacie. 

 

8. Aktualne wyniki znajdują się w serwisach turniejowych. W razie wystąpienia błędów proszę o 

niezwłoczne poinformowanie mojej osoby  


