
Protokół obrad 3 zebrania Zarządu KPZSzach VI kadencji – Toruń, dn. 07.10.2020 r. 

Na obrady Zarzadu KPZSzach w dniu 07.10.2020 r. przybyli następujące osoby: 

- Jarosław WIŚNIEWSKI – Prezes Zarządu KPZSzach, 

- Piotr SZYBOWICZ – sekretarz KPZSzach (przybył po około 30 minutach spóźnienia z uwagi na 

obowiązki zawodowe), 

- Tomasz ŚLIWICKI – członek Zarządu KPZSzach, 

- Adam MUSIAŁ – członek Zarządu KPZSzach, 

- Janusz AUGUSTOWSKI – Przewodniczący Kolegium Sędziów KPZSzach, 

- Mikołaj WŁOCH – osoba wspierająca Zarząd KPZSzach. 

 Prezes Jarosław Wiśniewski po przywitaniu przybyłych osób przedstawił następujący 

porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty: 

1. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego zebrania Zarządu KPZSzach. 

3. Wybór Protokolanta Zebrania. 

4. Omówienie organizacji i przebiegu imprez szachowych w randze mistrzowskiej na terenie 

województwa Kujawsko-Pomorskiego: 

a) Mistrzostwa Województwa Seniorów w Nakle nad Notecią (05-06.09.2020 r.). 

b) Mistrzostwa Województwa Juniorów do lat 6 i 7 oraz Juniorów w Szachach Szybkich             

w Toruniu (12-13.09.2020 r.). 

c) Eliminacje Strefowe Makroregion KP-PO w Gozdawie (20-26.2020 r.). 

5. Opracowanie Regulaminu DMR w sezonie 2020/2021 w tym terminarza rozgrywek 

ligowych. 

6. Wybór Sędziego Głównego DMR na sezon 2020/2021. 

7. Plany turniejowe z udziałem członków Zarządu KPZSzach do końca bieżącego roku 

kalendarzowego. 

8. Dyskusja i wolne wnioski. 

9. Zakończenie zebrania. 

Ad. 1: Przedstawiony przez Prezesa KPZszach porządek obrad, został jednogłośnie przyjęty. 



Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu obrad z poprzedniego zabrania Zarządu KPZSzach w Chełmnie 

nastąpiło również jednogłośnie. 

Ad. 3: Na protokolant Zebrania, pod nieobecność Piotra Szybowicza … zgłosił się Prezes Jarosław 

Wiśniewski, który został też jednogłośnie wybrany na tą odpowiedzialną funkcję. 

Ad. 4: Omówienie imprez w randze Mistrzostw Województwa, które odbyły się w ostatnim czasie na 

terenie naszego regionu: 

- 73 Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Seniorów w Szachach 

Klasycznych, odbyły się w tym roku w Nakle nad Notecią w dniach 05-06 września 2020 roku                     

w Nakielskim Ośrodku Kultury. Pierwotnie impreza miała się odbyć w Toruniu, jednak z uwagi                     

na zamknięcie obiektów UMK, toruńscy działacze nie podjęli się organizacji zmagań w tym roku.                     

W tej sytuacji organizacji Mistrzostw podjął się Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski, który był 

jednocześnie sędzią głównym zawodów. Pomimo sytuacji zagrożenia epidemicznego, na listach 

startowych w turniejach OPEN A i B zameldowało się około 50 zawodników, a w dodatkowym 

turnieju „II Nakielski Festiwal  Szachowy” wystartowało kolejnych 34 zawodników. Turniej odbył się w 

weekend z uwagi na fakt, że we wrześniu, przeprowadzenie tygodniowych Mistrzostw było by niemal 

niemożliwe z uwagi na obowiązki zawodowe zawodników czy obowiązki szkolne uczniów.                   

Pomimo przeciwności losu i zagrożeń COVID-19 udało się przeprowadzić bardzo miłe zawody. Prezes 

zapewnił finansowanie z zewnątrz, przez co KPZSzach niemal nie ponosił kosztów organizacji 

mistrzostw. Koszty opłaty sędziego czy opłat do FIDE pokryte zostały z wpisowego. Podczas 

Mistrzostw doszło też do miłego akcentu, nagrodzenia Buddami Aktywności Mikołaja Włocha oraz 

Piotra Szybowicza, za organizowanie życia szachowego w Internecie w czasach pandemii. 

- Mistrzostwa Województwa Juniorów do lat 6 i 7 oraz Juniorów w Szachach Szybkich             

w Toruniu (12-13.09.2020 r.). Tutaj trud organizacji zawodów spoczął na Teamie rodziny Śliwickich, 

pod kierownictwem Tomasza Śliwickiego. Organizatorom udało się również zapewnić finansowanie 

imprezy z zewnątrz (Urząd Marszałkowski, sponsorzy prywatni oraz środki klubowe UKS OPP Toruń). 

Dzięki tym zabiegom udało się ściągnąć do Torunia pokaźną ilość młodych graczy, którzy wywieźli z 

Torunia wspaniałe wspomnienia oraz liczne nagrody rzeczowe. Mistrzostwa były bardzo dobrze 

oceniane w środowisku szachowym na terenie województwa.  

- Eliminacje Strefowe Makroregion KP-PO w Gozdawie (20-26.2020 r.). Zawody te, należą do 

jednych z trudniejszych do zorganizowania i przeprowadzenia, ponieważ oprócz zmagań sportowych, 

konieczne jest zapewnienie noclegów i wyżywienia uczestnikom zawodów. Również pierwotnie 

imprezę planowano powierzyć któremuś z pod toruńskich ośrodków, jednak nie udało się. Podczas 



obrad Zarządu KPZszach w Chełmnie ustalono, że Makroregion zostanie przeprowadzony w Gozdawie 

k. Mogilna. Ciężar organizacji wziął na siebie nie kto inny jak Prezes KPZszach, któremu udało się 

dogadać z właścicielami Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Dworek Gozdawa. Ośrodek ten nie jest 

może z tak zwanej wysokiej półki, ale posiada swój urok i klimat oraz dodatkowe atrakcje, jak choćby 

sala gimnastyczna czy basen w cenie pobytu. Sędzia Głównym Eliminacji Strefowych KP-PO został 

Jarosław Wiśniewski, wsparty Mikołajem Włochem. Do Gozdawy zjechało 54 zawodników, z czego ¾ 

stanowili zawodnicy z Województwa Pomorskiego. Niestety słaba frekwencja rodzimych 

zawodników, jest zagadką niełatwą do ogarnięcia. Być może wskazuje to na mizerny poziom szkolenia 

przez kluby juniorów w województwie lub inne przyziemne przyczyny. Możliwe, że gdy                                  

w województwie ruszy program „Edukacja poprzez szachy w szkołach” to w przyszłości będą bardziej 

widoczne rezultaty, a awans juniorów do Mistrzostw Polski będzie ponownie w cenie. W Gozdawie 

na 54 startujących zawodników, awans do Mistrzostw Polski z naszego województwa uzyskało                     

5 dziewcząt oraz 3 chłopców (na 28 miejsc premiowanych awansem).  

Pozytywnym aspektem organizacji przez Prezesa KPZSzach Mistrzostw Województwa w Nakle nad 

Notecią oraz Makroregionu w Gozdawie jest fakt wygospodarowania dodatkowych środków 

finansowych na działalność statutową KPZSzach. 

Do zorganizowania w 2020 roku pozostały jeszcze Indywidualne oraz Drużynowe Mistrzostwa 

Województwa Seniorów w Szachach Szybkich, które najprawdopodobniej przeprowadzi w dniu 

17.10.2020 r. w Świeciu Andrzej Leśniak. Janusz Augustowski powiadomił, że z uwagi na zagrożenie 

COVID-19 nie odbędą się Mistrzostwa Województwa Oldboyów we Włocławku. Niepewne też jest 

przeprowadzenie Mistrzostw Województwa Juniorów w Szachach Klasycznych, jednak Prezes 

Wiśniewski wraz z Mikołajem Włochem czynią starania, aby zawody te odbyły się jeszcze w tym roku 

w Bydgoszczy. Uzależnione jest to od warunków epidemicznych w kraju w przeciągu najbliższych 

tygodni. 

Ad. 5: Opracowanie Regulaminu DMR na sezon 2020/2021. Prezes KPZSzach przyznał, że w tym roku 

opracowanie Regulaminu jest na tyle trudne, że nie może uwzględniać możliwych obostrzeń 

związanych z zagrożeniem korona wirusem. Planowana pierwsza kolejka ligowa w formie zjazdu nie 

może dojść do skutku z uwagi na zagrożenie COVID-19. Mecze ligowe będą się zatem odbywały            

w systemie dojazdowym, aby ograniczyć ryzyko zakażenia. Wręczenie pucharów i medali za 

poprzedni sezon nastąpi w miejscu wskazanym przez Zarząd KPZSzach. W dalszej kolejności 

przeczytano projekt regulaminu oraz dopracowano poszczególne punkty (decyzja WZD                                  

o ograniczeniu startu w III lidze do 8 drużyn). Członkowie Zarządu odczytali sugestie poprzedniego 



Sędziego Głównego DMR Oskara Rosłona, które w warunkach naszego województwa są mało realne. 

Zarząd ustalił też następujący harmonogram rozgrywek: 

•  15.11.2020 r.  — I runda, III i IV Liga 

•  29.11.2020 r. — II runda, III i IV Liga 

•  13.12.2020 r. — III runda IV Liga, 

•  17.01.2021 r. — III runda III Ligi oraz IV runda IV Ligi, 

•  31.01.2021 r. — IV runda III Ligi i V runda IV Ligi, 

•  07.02.2021 r. — V runda III Ligi i VI runda IV Ligi, 

•  28.02.2021 r. — VI runda III Ligi i VII runda IV Ligi, 

•  14.03.2021 r. — VIII runda IV Ligi, 

•  28.03.2021 r. — VII runda III Ligi i IX runda IV Ligi, 

Kluby chcące wziąć udział w rozgrywkach DMR w sezonie 2020/2021 powinny zgłosić swoje 

drużyny do Prezesa KPZSzach Jarosława Wiśniewskiego do dnia 05 listopada 2020 roku na adres 

mailowy: 76jarwis@gmail.com lub telefonicznie na nr 609-992-909 (z podaniem składu 

podstawowego, adres sali gry, dane kontaktowe kapitana drużyny). Dalsze serwisy turniejowe 

poprowadzi wyłoniony Sędzia Główny rozgrywek. 

Uprawnienia do startu w III lidze w sezonie 2020/2021 (z uwzględnieniem uchwały WZD                        

o ograniczeniu  startu w III lidze do 8 drużyn) posiadają następujące kluby: 

1. BKS CHEMIK Bydgoszcz. 

2. KSZ GAMBIT Świecie. 

3. UKS Rotmistrz Grudziądz. 

4. WKSZ Włocławek. 

5. AZS UMK Toruń. 

6. UKS OPP Toruń. 

7. UKS „Szachowa Dwójka” Szubin (awans z IV ligi). 

8. OSiR Tuchola (awans z IV ligi). 

Pozostałe drużyny wystartują w ramach IV ligi, gdzie każdy z klubów może zgłosić dowolną ilość 

drużyn. Ilość zgłoszeń uzależni system rozgrywek, jednak najprawdopodobniej rozegrane zostanie             

9 rund systemem szwajcarskim. Jeżeli do rozgrywek III ligi nie zgłosi się jedna lub więcej                         

z wymienionych powyżej drużyn, uprawnienia do startu w III lidze nabywa 3, 4, itd. drużyna z IV ligi             

z sezonu 2019/2020. W przypadku gdy żadna z kolejnych drużyn IV ligi nie będzie chciała 

wystartować w III lidze, prawo startu przysługuje spadkowiczom w następującej kolejności: 

- PKS WIATRAK Bydgoszcz, 

mailto:76jarwis@gmail.com


- MKS EMDEK Bydgoszcz, 

- MLKS „Krajna” Sępólno Krajeńskie, 

- MLKS Wisła Nowe. 

Ad. 6: Wybór Sędziego Głównego DMR. Do Zarządu wpłynęły dwie kandydatury: FA Oskar Rosłon 

oraz IA Paweł Jaroch. W wyniku głosowania oddano 5 głosów z czego 2 głosy za Oskarem Rosłonem, 

2 głosy za Pawłem Jarochem, jeden członek Zarządu wstrzymał się od głosu. W takiej sytuacji 

przeważającym stał się głos Prezesa Zarządu KPZSzach w wyniku, czego Sędzią Głównym DMR na 

sezon 2020/2021 został Paweł Jaroch. 

Ad. 7: Plany turniejowe z udziałem członków Zarządu KPZSzach do końca bieżącego roku 

kalendarzowego. Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski poinformował, że dalece zaawansowane są 

rozmowy i plany dotyczące zorganizowania w obiektach Zawiszy Bydgoszcz Mistrzostw Polski Kobiet 

w Szachach Szybkich oraz Turnieju Blitza dla kobiet. Impreza jest planowana na 12-13 grudnia 2020 

roku, a udział w niej najprawdopodobniej weźmie czołówka kobiet w Polsce, w tym członkinie kadry. 

Oczywiście plany te może pokrzyżować COVID-19, ale należy być dobrej myśli.  Piotr Szybowicz 

planuje w grudniu przeprowadzić kolejny z cyklu turniejów FIDE OPEN. Tomasz Śliwicki przypomniał, 

że w Toruniu będą jeszcze zorganizowane turnieje Harmonijki.  

Ad. 8: Dyskusja i wolne wnioski. Punkt ten został zrealizowany w ramach wyżej opisanych dyskusji. 

Nie zgłoszono nowych problemów. Kolejne Zebranie Zarządu planuje się na styczeń 2021 roku.                   

W przypadkach pilnych, zostanie zgłoszone zebranie on-line lub głosowanie elektroniczne. 

Ad. 9. Obrady zakończono po około 3 godzinach. 

 

Prezes Zarządu KPZSzach 

Jarosław WIŚNIEWSKI 

  

 


