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Komunikat Sędziowski DMR Nr 3

Rozgrywki DMR dobiegają końca. W każdej lidze pozostały dwie kolejki,  a ostatnia
z nich odbędzie się systemem zjazdowym w jednym miejscu w Nakielskim Ośrodku
Kultury (ul. Mickiewicza 3) 26 marca 2017 r. o godzinie 10:00. Bardzo
prosimy o terminowe zgłaszanie składów drużyn do sędziego w dzień ostatniej kolejki (nie
na ostatnią chwilę).

Bardzo  proszę  o  terminowe  przesyłanie  partii  z  zakończonych  meczy.  O  ile
w  niektórych  przypadkach  sytuacja  się  poprawiła,  to  zwłaszcza  nowe  drużyny
nieterminowo  się  rozliczają  ze  swoich  obowiązków.  Zarządowi  KPZSzach  przedstawię
propozycję karania punktami ujemnymi drużyn, które sumiennie nie podchodzą do swoich
obowiązków. Przez to wszyscy czekamy na partię w internecie. Tutaj z góry dziękuje Panu
Ulrochowi  Jahr  i  Pawłowi  Grochowalskiemu  za  przesyłanie  gotowych  plików  PGN
z wpisanymi partiami.

W celu przejrzystości postanowiłem rozbić sprawozdanie w osobnych komunikatach,
które będą zawierały:
Komunikat Sędziowski DMR Nr 4 - Wyniki na szachownicach;
Komunikat Sędziowski DMR Nr 5 - Ranking uzyskany (PZSzach);
Komunikat Sędziowski DMR Nr 6 - Normy na klasy sportowe;
Komunikat Sędziowski DMR Nr 7 - Wyniki drużynowe.

Kategorie zdobyte w DMR 2016/2017:

Za zdobyte kategorie okręgowe trzeba wnieść opłatę na KPZSzach: II – 30 zł, III – 20 zł,
IV i V – 10 zł
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Rozgrywki  przebiegają  w miarę spokojnie.  W trakcie  ich trwania stwierdziłem dwie
nieprawidłowości i jeden protest. W V Lidze KPZSzach podczas jednej z rund PKS Leśny
Bydgoszcz przestawił zawodników niezgodnie ze zgłoszoną kolejnością, a AZS UMK Toruń
wstawił do meczu zawodnika podstawowego z IV Ligi KPZSzach. Obaj zawodnicy przegrali
swoje partie, dlatego nie zmieniałem wyników indywidualnych. W przeciwnym przypadku
trzeba byłoby zmienić wynik na walkower dla drużyn przeciwnych.

Protest  został  złożony  przez  Dariusza  Baumanna,  grającego  czarnymi,  w  partii  z
Sylwestrem  Grabarczykiem  w  meczu  Pocztowiec  Bydgoszcz  –  WKSz  1938  Włocławek.
Muszę stwierdzić, że protest i wyjaśnienia obu stron wyglądały trochę dziwnie. Z jednej
strony dostałem pismo z protestem (a właściwie prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji),
a  z  drugiej  kategoryczny  sprzeciw  zawodnika  S.  Grabarczyka,  o  tym  co  napisał  D.
Baumann, pomimo podpisu obu stron, gdyż białe podpisały in blanco protest spiesząc się
na pociąg... W związku z tym nie można odnieść się do protestu w żaden sposób. Jedynie
w rozmowie  z  kapitanem gospodarzy  padł  „konkret”,  że  sędzia  wkroczył  w  partię  po
powtórzeniu  się  trzy  razy  tej  samej  pozycji.  Sędzia  ma  prawo  wkroczyć  w  partię  po
wykonaniu pięciokrotnego powtórzenia pozycji. Nie mniej jednak czarne powinny cieszyć
się z podjętej decyzji, gdyż przy innych ruchach z pewnością by przegrały :)


