Stanowisko Zarządu KPZszach w sprawie organizacji imprez szachowych na
terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Drodzy szachowi przyjaciele.
Nie odkryjemy niestety niezbadanych dotąd terenów, teorii czy zasad, które wywrócą
świat do góry nogami. Niestety świat sam się wywrócił, a my musimy umieć się w tym
znaleźć. Panująca i niemal wszechobecna epidemia koronawirusa COVID-19, spowodowała,
że Nasz świat, ten który znamy od lat, zachwiał się i wstrząsnął nami, naszymi rodzinami
przyjaciółmi, naszym życiem. Realnym stało się zagrożenie utraty zdrowia, a nawet życia,
więc podejmowane środki bezpieczeństwa muszą być daleko idące.
Tak naprawdę nikt do końca nie wie, jak długo potrwa ta epidemia, jednak w obecnym
kształcie, w obecnych warunkach i w obecnych czasach, niestety nie ma możliwości
organizowania turniejów szachowych. Toteż chcąc uściślić pewne reguły, odpowiedzieć na
pojawiające się pytania i wątpliwości, Zarząd KPZSzach zawiesza do odwołania
organizację wszelkich zawodów rangi Mistrzostw Województwa. Taka sama
rekomendacja dotyczy organizacji turniejów szachowych przez kluby, szkoły, domy kultury
jak też poszczególnych działaczy. W konsekwencji nie odbędą się turnieje planowane na
kwiecień i prawdopodobnie również te, jakie miały zostać przeprowadzone w maju. Mając
zatem na uwadze zdrowie i życie szachistów jak też ich rodzin, Zarząd KPZSzach zawiesza
do odwołania organizację jakichkolwiek zawodów szachowych, poza internetowymi.
O nowych terminach poszczególnych mistrzostw poinformujemy osobnym komunikatem,
niemniej jednak może się zdarzyć, że dane zawody w ogóle w 2020 roku się nie odbędą,
oczywiście z przyczyn niezależnych.
W odniesieniu do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Regionu – Zarząd
KPZSzach postanawia zakończyć edycje 2019/2020 na obecny etapie z zaliczeniem
wyników i zdobytych miejsc na szachownicach w każdej z lig. U podstaw takiej decyzji leżą
oczywiste braki terminów dokończenia ligi oraz niepewność przeprowadzenia jakichkolwiek
rozgrywek w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Podobne decyzje podjęły Związki
Koszykówki czy Siatkówki czy też kilku innych dyscyplin. Puchary, medale i nagrody
zostaną wręczone podczas rozpoczęcia DMR sezonu 2020/2021 w połowie listopada, gdzie
pierwszą rundę rozegramy w systemie zjazdowym w Bydgoszczy. Bliższe informacje w tej
sprawie pojawią się przed startem rozgrywek.
Na koniec chciałbym życzyć wszystkim szachistom i ich najbliższym spokojnego
czasu, wypoczynku, cierpliwości, wyrozumiałości, wzajemnej serdeczności oraz przede
wszystkim Zdrowia. Żeby ta niełatwa sytuacja, ten kataklizm szybko się zakończył, a My,
żebyśmy spotkali się w tym samym lub szerszym gronie. Bardzo mnie cieszy aktywność
naszych szachistów na turniejach internetowych w organizacji, których przoduje Szubin,
Toruń czy Bydgoszcz. Oferta udziału w turniejach internetowych jest ogromna więc wierzę,
że wykorzystamy tą sytuację do polepszenia warsztatu szachowego. Cytując klasyka „Co nas
nie zabije – to nas wzmocni”, więc wierzę, że wyjdziemy z tego cali i silni.
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