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Komunikat Nr 4/2021 

Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego 

dot. zawieszenia do dnia 09.04.2021 r. rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach. 

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych, a w szczególności                     

z uwagi na treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 r. Rozdział 3 

„Ograniczenia, zakazy i nakazy, obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan 

epidemii” pkt. 16 i 17 oraz w drodze wielu konsultacji w zakresie stosowania prawa do 

szachowych rozgrywek ligowych w naszym województwie - Zarządu Kujawsko-

Pomorskiego Związku Szachowego postanawia: 

- zawiesić rozgrywki JARBET III Ligi DMR KPZSzach do dnia 09.04.2021 roku, 

- wyznaczyć termin rozegrania 2 rundy na dzień 11.04.2021 r. 

Uzasadnienie. 

W myśl zapisów w/w Rozporządzenia w pkt. 16, ppkt. 1. mowa jest o możliwości 

dopuszczenia do rywalizacji sportowej, po spełnieniu przez organizatora wydarzenia 

sportowego, łącznie następujących warunków:  

„wyłącznie w przypadku sportu zawodowego (…) lub zawodników pobierających 

stypendium sportowe (…) lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub 

reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport                    

w ramach ligi zawodowej”. 

Okoliczności, o których mowa powyżej, muszą być (pkt. 17 w/w Rozporządzenia) 

potwierdzone przez międzynarodową organizację sportową, działającą w sporcie olimpijskim 

lub paraolimpijskim, lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski lub 

międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej 

federacji, albo polski związek sportowy.  

W drodze wyjaśnienia należy podać, że aby rozgrywki były uznane za sport 

zawodowy, co najmniej połowa drużyn w nich startujących, musi posiadać status spółki 

akcyjnej, co w przypadku JARBET III Ligi DMR KPZSzach nie zachodzi.  

Ponadto posiadanie licencji zawodniczej przez szachistów startujących w ramach 

JARBET III Ligi DMR KPZSzach nie wyczerpuje statusu sportowca zawodowego, członka 

kadry narodowej, olimpijskiej czy paraolimpijskiej. Niemal żaden z zawodników nie pobiera 

z tytułu gry w szachy stypendium sportowego, a ewentualne pojedyncze wyjątki nie mogą 

stanowić obrazu całości zagadnienia. Próby podciągnięcia faktu posiadania licencji 

zawodniczej do udowodnienia faktu bycia sportowcem zawodowym, jest zatem w opinii 

Zarządu niewystarczająca i w świetle prawa ryzykowna do udowodnienia.   



Polski Związek Szachowy również odcina się od wzięcia odpowiedzialności                            

za firmowanie różnego rodzaju rozgrywek szachowych w kraju, prowadzonym na szczeblu 

lokalnym, o czym mówi Komunikat stały PZSzach, dostępny na internetowej stronie 

związkowej „Ustalenie czy organizacja imprezy szachowej jest lub będzie zgodna                                

z Rozporządzeniem Rady Ministrów, a nade wszystko ze zdrowym rozsądkiem, należy                   

w każdym przypadku do organizatora imprezy”. Tym samym PZSzach nie wydaje 

zaświadczeń, o których mowa w w/w Rozporządzeniu Rady Ministrów, dla imprez 

szachowych, prowadzonych na szczeblu lokalnym i które mogłyby być wykorzystywane 

przez organizatorów imprez szachowych, do przedstawienia instytucjom sanitarnym lub 

porządkowym. 

Na uwadze należy mieć również fakt, że w konsekwencji wydania nowego 

Rozporządzenia Rady Ministrów, zamknięto wiele obiektów sportowych, instytucji 

kulturalnych, klubów, itp. W konsekwencji poszczególne drużyny szachowe, biorące udział                   

w rozgrywkach JARBET III Ligi DMR KPZSzach, nie mają praktycznie możliwości 

rozgrywania swoich meczy na dotychczasowych salach gry. Z kolei inne pomieszczenia,                    

w których mogłyby odbywać się pojedynki ligowe, muszą spełniać wymagania, mówiące                  

o zapewnieniu 15m2 na osobę, co również często bywa wręcz niemożliwe do spełnienia.  

Najwyższą władzą Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego jest zgromadzenie 

Delegatów KPZSzach, a pomiędzy zebraniami, funkcję tą sprawuje Zarząd. Dlatego Zarząd 

KPZSzach jest obarczony dbaniem o dobre imię związku, jego niezachwiane funkcjonowanie, 

politykę finansową, a w szczególności o dobro czy zdrowie zawodników. Podejmowane 

decyzje, mogą być różnie odbierane przez środowisko szachowe, jednak muszą być 

wydawane z zachowaniem zasad obiektywizmu i dbałości o całokształt problemów, 

występujących na terenie KPZSzach. Zdrowie i życie zawodników zrzeszonych w ramach 

KPZSzach jest dobrem najwyższym, dlatego kierując się również zdrowym rozsądkiem, 

postanowiono o zawieszeniu rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach, szczególnie                  

w okresie nasilającej się transmisji wirusa COVID-19. Problem ten dostrzegają również inne 

instytucje, inne związki sportowe, inni organizatorzy wydarzeń sportowych, które masowo 

odwołują zaplanowane imprezy rekreacyjne czy sportowe.  

Stosunkowo późny termin wydania przez Zarząd KPZSzach decyzji o zawieszeniu 

rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach, związany był z podejmowanymi próbami 

przeprowadzenia tych zawodów w przyjętym harmonogramie oraz szerokimi konsultacjami 

sportowo-prawnymi, mającymi na celu wypracowanie spójnej i logicznej podstawy prawnej  

prowadzenia rozgrywek szachowych w województwie wraz z wypracowaniem ogólnie 

zrozumiałego dla zawodników stanowiska, wojewódzkich władz szachowych.      

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu KPZSzach 

 

Jarosław WIŚNIEWSKI 


