
Sprawozdanie Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego za rok 2020. 

Kolegium Sędziów w 2020 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, a w czasie pandemii          

COVID-19 jest tylko dopuszczalne.  

       Na stronie internetowej KPZSzach. zamieszczono niezbędne dokumenty dla sędziów .   

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

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. 

    Obecnie w Centralnym Rejestrze mamy 146 sędziów szachowych: jednego kl. IA  kol.  

Ulego Jahra;  troje kl. FA: kol. Grażynę Turzyńską, kol. Mariusza Stoppla, kol. Jarosława 

Wiśniewskiego; 7-miu sędziów kl. P : kl. Michała Borocha, kol. Kazimierza Budnika,               

kol. Andrzeja Karpińskiego, kol. Krystynę Lewandowską, kol. Edwarda Turczynowicza,          

kol. Sławomira Wierzbickiego, kol. Janusza Augustowskiego ; 25-ciu sędziów kl. I ;                 

73-ech kl. II; 33-ech kl. III i 4-rech kl. młodzieżowej. 

Jednak z opłaconymi składkami w roku 2020 mieliśmy tylko ok. 25 aktywnych sędziów. 

        Przewodniczący Kolegium Sędziów brał czynny udział w Zebraniach Zarządu KPZSzach . 

Przewodniczący Kolegium Sędziów uczestniczył też w modyfikacji Regulaminu DMR. 

       Prezes i sędzia Jarosław Wiśniewski oraz kol. Damian Śliwicki w czerwcu 2020 

uczestniczyli  w Seminarium dla kandydatów na sędziów kl. FA odbywającym się w Łazach. 

Kol. Prezes obecnie oczekuje na zatwierdzenie klasy FA, a kol. Damian Śliwicki musi uzyskać 

kl. Państwową. 

W 2020 roku nie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych, dlatego też nie 

było potrzeby wyznaczania na nią delegatów. 

       W   2020 r. nie udało się zorganizować  Kursu dla sędziów na klasy okręgowe  z powodu 

pandemii COVID-19 . Kurs taki próbowali  w Toruniu, w siedzibie OPP, zorganizować            

kol. Damian Śliwicki i kol. Oskar Rosłon. 



      Na szczególne wyróżnienie zasługuje organizowanie i sędziowanie online turniejów 

przez kol. Mikołaja Włocha i kol. Piotra Szybowicza. Zorganizowali oni kilkadziesiąt takich 

turniejów wzbogacając życie szachowe w czasie pandemii COVID-19. 

         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  
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