Protokół z Wojewódzkiej Sprawozdawczo -Wyborczej Konferencji Sędziów
Mazowieckiego Związku Szachowego
Warszawa, 15 września 2017r.
1. Otwarcie Konferencji.
Przewodniczący Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Szachowego Krzysztof Parol powitał przybyłych
delegatów. Lista obecnych znajduje się w załączniku 1.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
Na przewodniczącego obrad został wybrany jednogłośnie Krzysztof Parol.
3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
Składy komisji:
Komisja skrutacyjna: Andrzej Koseski – przewodniczący, Ryszard Królikowski - członek.
Komisja mandatowa – Paweł Rymarowicz - przewodniczący, Waldemar Dudziński - sekretarz.
Komisja uchwał i wniosków – Jan Sobótka.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
5. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów MZSzach za okres 2014-2017r.
Przewodniczący kolegium sędziów przedstawił sprawozdanie z działalności kolegium za okres kwiecień 2014wrzesień 2017.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik 4.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem, wnioski.
Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do sprawozdania.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
Komisja mandatowa wydała 17 mandatów do głosowania, zgodnie z załącznikiem 1. Wszystkie osoby
wymienione na liście mają prawo udziału w obradach.
8. Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Kolegium Sędziów MZSzach.
Na przewodniczącego została zgłoszona jedna kandydatura – Krzysztofa Parola. Krzysztof Parol wyraził zgodę
na kandydowanie.
9. Wybory Przewodniczącego Kolegium Sędziów MZSzach na kolejną kadencję.
Krzysztof Parol został wybrany jednogłośnie na przewodniczącego Kolegium Sędziów Mazowieckiego
Związku Szachowego.

10. Zgłaszanie kandydatur do Kolegium Sędziów MZSzach.
Na członków kolegium zgłoszono następujących kandydatów:
IA Agnieszka Brustman
Robert Krasiewicz
Paweł Flak.
Powyższe osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Na kandydowanie nie wyraził zgody Ryszard Królikowski.
11. Wybory członków Kolegium Sędziów MZSzach na kolejną kadencję.
W głosowaniu poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:
IA Agnieszka Brustman – 17
Paweł Flak - 16
Robert Krasiewicz – 15
Do Kolegium Sędziów weszli:
IA Agnieszka Brustman
Robert Krasiewicz
Paweł Flak
12. Wolne wnioski, uchwały.
W czasie konferencji kilkukrotnie pojawiał się problem zbyt małej obsady sędziowskiej (w szczególności
Memoriał Najdorfa, III Międzynarodowy Turniej Szachowy z okazji 152 rocznicy Bitwy pod Węgrowem). Było to
przyczyną skarg na sędziów. IA Agnieszka Brustman zaproponowała, aby Kolegium przygotowało Zalecenia dla
organizatorów w sprawach obsady sędziowskiej w najważniejszych imprezach w województwie
mazowieckim.
Po dyskusji Konferencja Sędziów postanowiła nie podejmować Uchwały w tej sprawie. Ewentualne decyzje
scedowano na Kolegium Sędziów.
13. Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad zakończył obrady.
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Załącznik 4
Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Szachowego w okresie 6.04.201415.09.2017

6 kwietnia 2014 na Wojewódzkiej Sprawozdawczo-Wyborczej Konferencji Sędziów Mazowieckiego Związku
Szachowego zostało powołane Kolegium Sędziów:
- Krzysztof Parol – przewodniczący,
- Paweł Flak – członek,
- Anna Nożyńska – członek.
W związku z planowanym na 15 września zakończeniem kadencji władz Mazowieckiego Związku Szachowego
została zwołana Wojewódzka Sprawozdawczo-Wyborcza Konferencja Sędziów Mazowieckiego Związku
Szachowego, której celem jest powołanie nowego Kolegium.
W okresie ponad trzech lat Kolegium aktywnie działało poprzez:
- organizację kursów sędziowskich;
- organizowanie konferencji;
- rozwiązywanie zgłoszonych problemów;
- rozpatrywanie skarg i zażaleń;
- interpretacji przepisów;
- interpelacje do władz Polskiego Związku Szachowego;
- współpraca z Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego;
- prowadzenie strony internetowej;
- informowanie sędziów o zmianach przepisów;
- przygotowywanie wytycznych.

I. Kursy sędziowskie.
Kolegium Sędziów zorganizowało 5 kursów sędziowskich. Kursy były organizowane w sposób profesjonalny.
Uczestniczyli w nich także kandydaci spoza Mazowsza. Po każdym kursie była przeprowadzona ankieta
mająca na celu podniesienie poziomu kolejnych kursów. Na kursach wykłady prowadzili: IA Agnieszka
Brustman, IA Tomasz Delega, Paweł Flak, FA Ryszard Królikowski, Anna Nożyńska, FA Krzysztof Parol.
Informacje o kursach oraz protokoły z poszczególnych kursów dostępne są na stronie mzszach.pl. Uczestnicy,
przed kursem, musieli wstępnie zapoznać się z przepisami i rozwiązać zadania. Egzaminy były

przeprowadzone w formie testu komputerowego. W kursach mogli bezpłatnie uczestniczyć sędziowie z
Mazowsza w celu odświeżenia wiedzy.
Liczba uczestników poszczególnych kursów:
1. 8 czerwca 2014 roku - 15 osób, egzamin zdało 10 osób;
2. 7-8 lutego 2015 roku - 22 osoby, egzamin zdało 19 osób;
3. 28-29 listopada 2015 roku - 18 osób, egzamin zdało 15 osób;
4. 6-8 stycznia 2017 roku - 19 osób, egzamin zdało 19 osób;
5. 20-21 maja 2017 roku - 13 osób, egzamin zdało 11 osób.

II. Konferencje sędziowskie.
Kolegium Sędziów 5 lutego 2017 zorganizowało Wojewódzką Szkoleniową Konferencję Sędziów Szachowych
Mazowieckiego Związku Szachowego. Konferencja dotyczyła zmian w przepisach od 1 lipca 2017 oraz „Anti
cheating guidelines for Arbiters”. Bezpośrednio po konferencji zostały rozegrane Mistrzostwa Województwa
Mazowieckiego Sędziów Szachowych w Szachach Błyskawicznych.
15 września 2017 została zorganizowana Wojewódzka Sprawozdawczo - Wyborcza Konferencja Sędziów
MZSzach, której celem jest wybór nowego Kolegium Sędziów.

III. Rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących pracy sędziów.
Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku na bieżąco rozpatrywało skargi i zażalenia na pracę sędziów
szachowych na Mazowszu. Kolegium nie nałożyło żadnej kary, nie wystąpiło też w wnioskiem do Kolegium
Sędziów Polskiego Związku Szachowego o nałożenie kary na sędziego z klasą centralną bądź tytułem
międzynarodowym.
Lista oficjalnych skarg i nieformalnych zażaleń:
1. Zażalenie na pracę Elizy Lutostańskiej w czasie V Mikołajkowego Turnieju w Węgrowie 7.12.2014.
Kolegium sędziów pouczyło Elizą Lutostańską w sprawie przepisów dotyczących posiadania telefonów
komórkowych. Kolegium zaleciło także przestudiowanie nowych przepisów gry.
Kolegium uznało za niezasadne zażalenie na decyzję sędziego o nakazaniu opuszczenia sali gry przez jednego z
rodziców.
2. Skarga na bezpodstawne wydawanie zaświadczeń o nadania kategorii szachowych przez Magdalenę Zielińską.
Kolegium Sędziów wysłało do zainteresowanej informacje, że nadane kategorie nie będą honorowane, a także
prośbę o wyjaśnienie sprawy. Efektem tego było uzupełnienie w Centralnym Rejestrze PZSzach wpisu o licencji
sędziowskiej. Kolegium Sędziów poinformowało także Zarząd PZSzach o zaistniałej sytuacji z sugestią skierowania
sprawy do Komisji Dyscyplinarnej. Nie zostały podjęte dalsze kroki.
3. Skarga na pracę Józefa Flazińskiego oraz Waldemara Kulika w czasie III Międzynarodowego Turnieju
Szachowego z okazji 152 rocznicy Bitwy pod Węgrowem, Węgrów 17-19.01.2015

Kolegium Sędziów nie dopatrzyło się rażących uchybień w pracy sędziów. Jednak zwróciło uwagę sędziom, że
wydawane decyzje powinny być jasno komunikowane, nie powinny zawierać żadnych warunków. Kolegium zwróciło
uwagę, że sędzia ma prawo zmienić wynik partii po jej zakończeniu. Kolegium zasugerowało, aby przy wpisywaniu
wyników partii korzystać z blankietów z zapisami partii.
Kolegium Sędziów zasugerowało organizatorom turnieju zatrudnienie większej liczby sędziów.
4. Zażalenie na sposób kojarzenia przez Włodzimierza Prażmowskiego w Otwartych Mistrzostwach Garnizonu
Warszawa 2017, 9.01-20.03.2017.

Po wstępnym rozpoznaniu Kolegium nie dopatrzyło się nieprawidłowości. Jednak ze względu na inny opis
sytuacji przez zgłaszającego zawodnika i sędziego, Kolegium poprosiło o oficjalną skargę z dokładnym opisem
sytuacji. Kolegium nie otrzymało odpowiedniego pisma – w związku z czym nie zajmowało się dalej tą
sprawą.
5. Skarga na pracę Roberta Krasiewicza w czasie turnieju szachowego o puchar Dyrektora Domu Kultury Świt,
25.03.2017
Kolegium pouczyło Roberta Krasiewicza o konieczności aktywnego sędziowania, w szczególności partii w
niedoczasie. Nie znalazło podstaw, aby zmieniać wynik partii.
6. Zażalenia na pracę Pawła Suwarskiego w czasie Memoriału Mieczysława Najdorfa, Warszawa, 717.07.2017.
Kolegium Sędziów wyjaśniło problemy nieformalnie zgłoszone przez uczestników i kibica. Kolegium Sędziów:
- zaleciło nadzorowanie partii przez sędziów rundowych, w szczególności w niedoczasach;
- zasugerowało wzięcie pod uwagę przepisu dotyczącego konieczności ograniczenia możliwości oszukiwania
przez zawodników;
- zasugerowało zabronienie analizowania partii, w przypadku gdy w najbliższej okolicy toczą się jeszcze partie
turniejowe;
- zasugerowało, że w przypadku nieuzasadnionego zatrzymania zegara w niedoczasie, należy ukarać
zawodnika.
7. Kolegium upomniało Januarego Jedynaka za kilkukrotne zaniedbanie obowiązku sprawozdawczego z
turnieju klasyfikacyjnego.

IV. Zmiana przepisów.
W czasie kadencji Kolegium dwukrotnie zmieniały się przepisy gry: 1 lipca 2014 (z korektą we wrześniu 2014)
oraz 1 lipca 2017 roku. Nastąpiła także Zmiana przepisów klasyfikacyjnych i nadawania tytułów FIDE
(październik 2014 roku). W styczniu 2015 roku nastąpiła aktualizacja Regulaminu Klasyfikacyjnego PZSzach.
Kolegium Sędziów umieszczało informacje na stronie internetowej a także wysyłało emaile związane ze
zmianami przepisów.

W lipcu 2014 Kolegium przygotowało wytyczne do regulaminów w związku ze zmianą przepisów. Kolegium
monitorowało także konsekwencje wprowadzenia przegranej po pierwszym nieprawidłowym posunięciu w
szachach szybkich, szczególnie w turniejach dziecięcych.
W lutym 2017 została zorganizowana Konferencja Sędziów dotycząca zmian w przepisach oraz
wprowadzenia wytycznych „Anti cheatingowych”.

V. Współpraca z Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego
Kolegium Sędziów na bieżąco wyjaśniało z Kolegium Sędziów PZSzach wątpliwości dotyczące interpretacji
przepisów. Współpraca przebiegała bez problemów.
W lipcu 2017 zgłoszona została uwaga dotyczące nieprecyzyjnego tłumaczenia przepisów gry.

VI. Interpelacje do władz Polskiego Związku Szachowego
Kolegium Sędziów złożyło oficjalny protest do Przewodniczącego Pionu Rankingu i Finansów w sprawie
wprowadzenia zmian w Regulaminie Klasyfikacyjnym w styczniu 2015 rok. Po raz drugi w ciągu roku zmiany
zostały wprowadzone bez należytej informacji oraz bez dostosowania systemu Chessarbiter do nowych
regulacji.
Konsekwencją wprowadzonych zmian było także znaczne zwiększenie opłaty rankingowej za turnieje 7
rundowe rozgrywane tempem P’60. Kolegium Sędziów w lutym 2015 roku złożyło pismo do Zarządu
Polskiego Związku Szachowego o zmianę w KOF i przywrócenie poprzednich opłat. Zarząd PZSzach przychylił
się do naszej prośby, dokonując odpowiednich zmian.

VIII. Komunikacja
Kolegium Sędziów na bieżąco informowało o ważnych sprawach na stronie internetowej, a także wysyłało
emaile do sędziów dotyczących:
- zmiany przepisów;
- interpretacji przepisów;
- kursów sędziowskich wojewódzkich i centralnych;
- konferencji sędziowskich wojewódzkich i centralnych;
- informacji o biuletynie Komisji Sędziowskiej FIDE.

IX. Inne
Kolegium Sędziów wydało 7 pozwoleń na sędziowanie przez sędziów zawodów wyższej rangi:

Krzysztof Pańczyk – sędziowanie Drużynowe MP Niesłyszących, 10-12 X 2014 w Otwocku;
Paweł Szymański III klasa, możliwość sędziowania turnieju na IV kategorie;
Marcin Dobrowolski – I kobieca;
Łukasz Brzeziński – I kobieca;
Mirosław Niedźwiecki – centralne;
Kamil Koliński - I kobieca;
Sebastian Sentowski - centralne.

Kolegium Sędziów na bieżąco wyjaśniało wątpliwości dotyczące przepisów zgłoszone przez sędziów
emailowo lub telefonicznie.

Kolegium Sędziów MZSzach dziękuje Ryszardowi Królikowskiemu za prowadzenie ewidencji sędziów oraz
odnotowywania opłat licencyjnych na stronie mzszach.pl.

Paweł Flak, Anna Nożyńska, Krzysztof Parol,
Warszawa, 15.09.2017 r.

