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dotyczy pisma z dnia 21.01.2017 w sprawie przełożenia meczu  
 
 
Wniosek o przełożenie meczu 6 rundy III Dolnośląskie Ligi Szachowej pomiędzy WKSz Kopernik 
a WKSz HETMAN został rozpatrzony negatywnie. 
 
Uzasadnienie: 
 
 Zgodnie z Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 
2016/2017 III Dolnośląska Liga Szachowa pkt. VII. 2. mecz można przełożyć, gdy zainteresowane 
kluby uzgodnią pomiędzy sobą nowy termin meczu. W przesłanym piśmie brakuje informacji 
o próbie przełożenia meczu. Aleksander Jankowski – Wiceprezes ds. Sportowych WKSz 
HETMAN poinformował mnie, że przeprowadził 3 rozmowy telefoniczne z Mateuszem Dubińskim 
oraz Aleksandrem Łukasiewiczem w sprawie przełożenia meczu, jednak nie doszło do 
porozumienia. O tym, że do przełożenia meczu wymagana jest zgoda obu drużyn WKSz Kopernik 
dobrze wiedział – w rundzie II na przełożenie meczu nie zgodziła się drużyna UKS Pogoń Oleśnica. 
Przed meczem II rundy dzwonił do mnie pan Wojciech Babijczuk z pytaniem co ma zrobić jeżeli 
przeciwnicy nie zgadzają się na mecz – usłyszał odpowiedź, że muszą rozegrać mecz. 
 
 W przesłanym wniosku o przełożenie meczu nie wskazano terminu, na który miałby być 
przełożony mecz. Nie wskazano przyczyn, z powodu których mecz nie może się odbyć. 
 
 Do drużyny WKSz Kopernik zgłoszonych jest 9 zawodników uprawnionych do gry. Na 
Akademickie Mistrzostwa Polski wyjechało 3 zawodników, 6 pozostałych mogło rozegrać mecz. 
Są drużyny, które w awaryjnych sytuacjach rozgrywają mecze w 4 a nawet w 3 osoby, aby nie 
oddać walkowera meczowego (np. MUKS MDK Śródmieście Wrocław, WOK Wałbrzych w IV 
Lidze). 
 
 Inne kluby (GLKS Goniec Żarów, MDK Fabryczna Polonia Wrocław), których zawodnicy 
także wyjechali na Akademickie Mistrzostwa Polski w Lublinie nie przekładały swoich spotkań. 
 
 WKSz Kopernik a w zasadzie Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży w ramach 
którego prowadzone są zajęcia w formie klubu o nazwie: Wrocławski Klub Szachowy 
Kopernik , nie jest klubem akademickim zrzeszonym w AZS ale placówką wychowania 
pozaszkolnego. Wobec powyższego udział w rozgrywkach Akademickiego Związku Sportowego 
był dobrowolną decyzją zawodników, którzy reprezentowali kluby AZS działające na terenie 
swoich uczelni. 
 



 Termin Akademickich Mistrzostw Polski w Lublinie był znany na początku grudnia 
2016 r. – Komunikat nr 1 ukazał się 12.12.2016 r. Termin zgłoszenia uczelni upływał 03.01.2017 r. 
WKSz Kopernik miał ponad miesiąc czasu na podjęcie odpowiednich działań aby mecz doszedł do 
skutku – pismo o przełożenie meczu wysłano 17,5 godzin przed terminem meczu. 
 
 W tym sezonie Zarząd DZSzach wprowadził odpowiednie zmiany w Regulaminie 
rozgrywek drużynowych aby w ligach było mniej walkowerów: dopuszczono możliwość gry 
jednego zawodnika z rozgrywek centralnych. Zezwolono na jednoczesną grę zawodników w III 
i w IV lidze. WKSz Kopernik do 31.12.2017 r. miał możliwość zgłoszenia dodatkowych 
zawodników do drużyny w III lidze. Pozwolę sobie wymienić kilka nazwisk: mistrz FIDE Janusz 
Żyła – instruktor w CEKDiM, arcymistrzyni Monika Krupa oraz osoby z centralnymi kategoriami z 
40 zgłoszonych do IV ligi: Piotr Kulpiński, Agata Rosiak, Lech Wieczorek, Bartosz Miszkieło, 
Tomasz Żyła. WKSz Kopernik niestety nie skorzystał z tej możliwości. 
 
 W nagłówku pisma Mateusz Dubiński nie podał adresu korespondencyjnego oraz funkcji 
jaką pełni w CEKDiM, w WKSz Kopernik – daje to wątpliwość czy Mateusz Dubiński został 
upoważniony przez Dyrekcję CEKDiM do reprezentowania spraw klubowych na zewnątrz. 
W związku powyższym odpowiedź na piśmie przesyłam do pani Dyrektor Centrum Edukacji 
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży Joanny Gąsiorek, 50-007 Wrocław, ul.Kołłątaja 20. 
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Do wiadomości: 
1. Dyrektor CEKDiM Joanna Gąsiorek, 50–007 Wrocław ul. Kołłątaja 20 
2. Dolnośląski Związek Szachowy, 50–529 Wrocław ul. Borowska 1–3 


