
Sprawozdanie Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego za rok 2019. 

Kolegium Sędziów w 2019 r. rozpoczęło działalność w składzie: 

Janusz Augustowski – sędzia kl. P jako przewodniczący 

Piotr Jarosz – sędzia kl. I jako członek 

Adam Pituła – sędzia kl. II jako członek 

Członkowie  Kolegium komunikowali się ze sobą za pomocą maili i telefonów komórkowych, 

co pozwoliło na zaoszczędzenie czasu i finansów.  

Na stronie internetowej KPZSzach. zamieszczono niezbędne dokumenty dla sędziów .   

Wykaz sędziów, którzy dokonali opłaty rocznej za 2019 r. sporządzono na początku 2020 r. 

Sędziowie nie informują Kolegium Sędziów o dokonanych opłatach, co w niektórych 

przypadkach jest trudne do wyśledzenia , ponieważ Pani Księgowa nie jest szachistką i nie 

domyśla się za co była wpłata. 

W 2019 r. Pan Mariusz Stoppel – zawodowy trener szachowy z MDK nr 2 w Bydgoszczy 

uzyskał tytuł FA, co nie jest zasługą Kolegium, ale należą się kol. wielkie gratulacje !!! 

Panowie Damian Śliwicki z OPP Toruń  i Mateusz Brzeziński z MDK nr 2 w Bydgoszczy uzyskali 

tytuły sędziów kl. I za co również należą im się gratulacje. 

Obecnie w Centralnym Rejestrze mamy 152 sędziów szachowych: jednego kl. IA  kol.  Ulego 

Jahra;  jednego kl. FA kol. Mariusza Stoppla; 10-ciu sędziów kl. P; 27-miu sędziów kl. I ; 80-ciu 

kl. II; 30-tu kl. III i 5-ciu kl. młodzieżowej. 

Jednak z opłaconymi składkami w roku 2019 i 2020 mamy tylko 36 aktywnych sędziów. 

Na Ogólnopolską Konferencję Sędziów w 2019 r. pojechali z naszego Okręgu prezes Jarosław 

Wiśniewski oraz sędzia Damian Śliwicki.  

Przewodniczący Kolegium Sędziów brał czynny udział w Zebraniach Zarządu KPZSzach . 

Przewodniczący Kolegium Sędziów poświęcił kilkanaście godz. na modyfikację Regulaminu 

DMR i opublikował go z dużym wyprzedzeniem na str. KPZSzach, ale i tak zgłaszane są uwagi 

co do jego treści. Wydaje się, że Regulamin jest zbyt szczegółowy, a jego niektóre punkty 

pokrywają się z przepisami FIDE i Kodeksu Szachowego. 

W   2019 r. nie udało się zorganizować  Kursu dla sędziów na klasy okręgowe  z powodu 

obowiązków służbowych Przewodniczącego Kolegium. Kurs taki odbędzie się  w Toruniu       

w siedzibie OPP w dniach 18,19 kwietnia 2020 r. 

 



Na końcu tego sprawozdania, chciałbym podziękować kolegom z Kolegium Sędziów 

Piotrowi Jaroszowi i Adamowi Pitule oraz wszystkim aktywnym sędziom w naszym Okręgu 

za, w zdecydowanej większości, bardzo dobre prowadzenie zawodów oraz częste 

sędziowanie Turniejów i meczów w swoich klubach w ramach tzw. wolontariatu !!! 

 

 

                                                                          Przewodniczący Kolegium Sędziów  

                                                                             KPZSzach. Janusz Augustowski 

 


