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 18.11.2011 

Komunikat sędziowski nr 2 

Adresy sal gry i dane kontaktowe drużyn przedstawiają się następująco: 

Drużyna Kapitan Sala gry 

1. Piast Śrem Piotr Kaczmarek  607 559 205 
Sala Spółdzielni Mieszkaniowej,  
ul. Chłapowskiego 5, Śrem 

2. Szach Wolsztyn Edward Anglart 501 077 963 
Sala Bez Atu WDK  
ul. 5 Stycznia 20, Wolsztyn 

3. Smecz Konin Kamil Szadkowski 664 614 532 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie,  
ul. Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin 

4. Hetman Konin Marcin Steczek 507 005 005 
ODK Zatorze,  
ul. Szeligowskiego 1, 62-510 Konin 

5. Komandoria Poznań Rafał Krasiński 605 552 596 
Klub Osiedlowy,  
Os. Polan 100, 61-253 Poznań 

6. Wieniawa Leszno Łukasz Dębowiak 697 464 282 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lesznie,  
Plac Metziga 14, Leszno 

7. Lipno Stęszew Krzysztof Rozumek 693 298 245 
Dom Kultury,  
ul. Poznańska 11, Stęszew 

8. Lech WSUS Poznań Dariusz Pawlicki 503 509 391 
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych 
ul. Głogowska 26, Poznań 

9. Baszta Szamotuły Paweł Piechota (61)2922795 
Dom Kultury,   
ul. Dworcowa 43, Szamotuły 

10. Korona Rawbud Rawicz Piotr Markowski (65)5463097 
Klub RSM „Neptun” w Rawiczu, 
ul. Boh. Westerplatte 2, Rawicz 

11. Jurand Witkowo Zbigniew Kudliński (63)2773148 
Klub 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego,   
ul. Czerniejewska 16 A m 92, 62-230 Witkowo 

12. JKSW Jarocin Paweł Witwicki 508 578 954 
Jarociński Ośrodek Kultury,  
Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1, Jarocin 

 

Imienne składy przekazuję w załączeniu, dodatkowo wszelkie informacje będą umieszczane pod adresem: 
http://chessarbiter.com/turnieje/2011/tdr_4247/ 

Zgodnie z harmonogramem rozgrywek podanym przez Komisję Sportową I runda odbędzie się 27.11.2011 r. Po 
konsultacjach z kapitanami drużyn oraz Komisją Sportową dopuszcza się rozegranie I rundy w innym terminie, 
jednakże runda musi zostać rozegrana do dn. 11.12.2011 r. Przełożenie meczu odbywa się po trójstronnym 
uzgodnieniu: tj. drużyna gospodarzy, drużyna gości, sędzia. 

Kojarzenie I rundy: 

MECZE ROZGRYWANE 27.11.2011 GODZ. 10:00 
UKS Smecz Konin - TS-R Hetman Konin Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44 

RUKS Korona-Rawbud Rawicz - Wieniawa Leszno Sala Klubowa DK Rawicz ul. Targowa 1 
KS Lech WSUS Poznań - OSz Baszta Szamotuły WSUS, ul. Głogowska 26, Poznań 

JKSW Jarocin - Jurand Witkowo Jarociński Ośrodek Kultury, Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1 
MUKS-W Komandoria Poznań - LKS Piast Śrem Klub Osiedlowy, Os. Polan 100, 61-253 Poznań 

 
MECZ ROZGRYWANY 04.12.2011 GODZ. 10:00 

UKS Szach Wolsztyn - KS Lipno Stęszew Sala Bez Atu WDK , ul. 5 Stycznia 20, Wolsztyn 

 

Najważniejsze informacje dotyczące rozgrywania poszczególnych rund: 

1) Tempo gry:  
� dla zegarów elektronicznych: 90 minut + 30 sekund/ruch 
� dla zegarów mechanicznych:  90 minut/30 pos. + 30 min. na dokończenie partii 
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2) Gospodarz zjazdu zobowiązany jest: 
� przygotować salę gry zapewniając odpowiedni sprzęt i zegary. Wszystkie partie muszą odbywać 

się na jednakowych zegarach (tj. albo zegary elektroniczne albo mechaniczne); 
� przygotować samokopiujące blankiety do zapisu partii oraz protokoły meczowe (po 3 sztuki 

na każdy mecz: dla drużyny gospodarzy i gości meczu oraz dla gospodarza zjazdu, który 
przechowuje protokół do wglądu sędziego); 

� przekazać szczegółowe wyniki drużynowe i indywidualne wszystkich rozegranych meczów do 
godz. 20:00 dnia rozgrywek na adres sędziego głównego: m.judek@gmail.com oraz witryny 
internetowej WZSzach: wzszach@wzszach.poznan.pl 

� zebrać oryginały zapisów wszystkich rozegranych partii i przesłać komplet na adres sędziego 
głównego, w wersji elektronicznej (m.judek@gmail.com) lub papierowej (ul.  Jagiellońska 3,  
64-030 Śmigiel) w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rozegranego zjazdu. 

3) Zgodnie z pkt. 4.3 Regulaminu „Funkcję sędziego meczu pełnią:  
- neutralny sędzia, zaproponowany przez gospodarzy i zaakceptowany przez sędziego głównego, lub  
- kapitanowie obu występujących w meczu drużyn, lub desygnowani przez nich zawodnicy, z których 
przynajmniej jeden winien posiadać ważną licencję sędziowską”.  
Proszę, aby każdorazowo przed rozpoczęciem rundy gospodarz przedstawił osoby pełniące funkcję 
sędziego meczu. Obowiązkiem sędziego jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem meczu.  

4) Zwracam również uwagę na zapis pkt. 4.5 Regulaminu: „(..) kapitanowie lub inni desygnowani 
zawodnicy pełniący obowiązki sędziowskie (..) mają ponadto obowiązek odnotowania w protokole 
meczu wszystkich uwag na temat stwierdzonych uchybień, nie mogą natomiast korygować wyników 
partii i meczu. Ostatecznej weryfikacji wyników dokonuje sędzia główny rozgrywek danego szczebla na 
podstawie protokołu, zapisów partii i innych załączników”.  Przypominam o obowiązku podpisania 
protokołu meczowego oraz innych załączników przez kapitanów obu drużyn (nawet, jeśli obie strony 
odnotowały różne uwagi dot. przebiegu meczu – pkt. 9.9 Regulaminu). 

5) Przypomnę także fragmenty artykułu 8 części A Kodeksu Szachowego:  
� 8.1 „W trakcie gry zawodnik jest zobowiązany do wyraźnego, czytelnego i prawidłowego 

zapisywania przebiegu partii, posunięć własnych i przeciwnika, notacją algebraiczną (Aneks C), 
ruch po ruchu, na formularzu przygotowanym dla danych zawodów (…)” 

� 8.4 „Jeżeli zawodnik, na swoim zegarze, ma mniej niż pięć minut do kontroli czasu w dowolnym 
stadium partii i w takiej kontroli nie otrzymuje dodatkowego czasu, przynajmniej 30 sekund na 
każdy ruch, to nie jest zobowiązany do spełnienia wymogów art. 8.1. Natomiast z chwilą, gdy 
jedna z chorągiewek sygnalizacyjnych opadnie, zawodnik musi niezwłocznie przystąpić do 
uzupełnienia zapisu partii, tj. do wpisania wszystkich opuszczonych posunięć na swoim 
formularzu przed wykonaniem jakiegokolwiek posunięcia na szachownicy.” 

� 8.7 „Po zakończeniu partii obaj zawodnicy są zobowiązani do wpisania rezultatu i podpisania 
zapisów partii. Jeżeli rezultat wpisano nieprawidłowo, jest on obowiązujący, chyba że sędzia 
podejmie inną decyzję.” 

Przy używaniu zegarów elektronicznych zapis partii należy prowadzić przez cały czas jej trwania, bez 
względu na pozostałe do końca sekundy. Proszę sędziego meczu, aby zwracał uwagę, czy zawodnicy 
stosują się do przepisów. Nie stosowanie się do powyższych zapisów powinno być karane 
upomnieniem z możliwością zwiększenia przeciwnikowi czasu do namysłu, a w przypadku 
uporczywego odmawiania przestrzegania „Przepisów gry” (tzn. po kilkukrotnym upomnieniu) decyzją 
sędziego meczu może prowadzić do przegrania partii – pkt. 12.8 części A Kodeksu Szachowego. 

Życzę wszystkim przyjemnych rozgrywek i liczę na sportową postawę podczas rozgrywania partii. 
   
 
 Sędzia główny 
 (-) Magdalena Judek 

Załącznik: imienne składy drużyn. 


