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Warszawa, 2017-09-14 

Sędzia: Józef Lubas 

Klasa sędziowska: sędzia międzynarodowy (IA) 

E-mail: lubas_jozef@tlen.pl 

Sędzia drugiej instancji: sędzia międzynarodowy (IA) Mariusz Wojnar 

Turniej podlegający ocenie rankingowej ICCF 

 

SPRAWOZDANIE SĘDZIOWSKIE 

 

1. Nazwa turnieju: Półfinały 61 Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych 

2. Termin: Data rozpoczęcia: 2016-02-15; Data zakończenia: 2017-02-19 

3. Miejsce rozgrywek: serwer ICCF 

4. Organizator: Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK) 

5. Cel zawodów: ustalenie zawodników awansujących do finału 61MP 

6. System rozgrywek (liczba rund): kołowy (12 rund) 

7. Tempo gry: 10 dni na partię + 3 dni na 1 posunięcie z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu 

8. Wyniki sportowe i ich ocena:  

Rezultaty przedstawia poniższa tabela 
 

 
 

Średni ranking turnieju R13= 2263 

Zw=ilość zwycięstw, SB= punktacja Sonnenborna-Bergera, ZwC= ilość zwycięstw czarnymi, b= wyniki bezpośrednich spotkań, rC=remis czarnymi 

 

Mirosław Brzoza, Andrzej Szerlak,  

 

Kolega Ireneusz Trzciński wygrał ten turniej - serdeczne gratulacje. 

 

Zawodnicy otrzymują poniższe nagrody pieniężne: 

• 1 miejsce - 250zł - Ireneusz Trzciński 

• 2 miejsce - 180zł - Mirosław Brzoza 

• 3 miejsce - 140zł - Andrzej Szerlak 

• 4 miejsce - 100zł - Mirosław Woźnica 

 

Nagrody pieniężne pozostaną a konto przyszłych zgłoszeń do turniejów, ewentualnie na życzenie mogą zostać 

przekazane na konto nagrodzonego. 

Osiągnięte normy na kategorie zostaną zweryfikowane w terminie późniejszym przez Zespół Klasyfikacji i Ewidencji 

KSzK, tak szybko jak tylko będzie to możliwe. 

 

Awans do finału 61MP uzyskali zawodnicy, którzy zajęli pierwsze 3 miejsca: Ireneusz Trzciński, Mirosław Brzoza oraz 

Andrzej Szerlak. Zawodnicy ci będą mogli wystartować w finale pod warunkiem posiadania wymaganego rankingu 

minimum 2200 w dniu rozpoczęcia rozgrywek. 
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Turniej przebiegał sprawnie, chociaż dwóch zawodników miało problemy z czasem. Należy również wspomnieć, że 

dwóch zawodników otrzymało ostrzeżenie w związku z niesportowym zachowaniem. 

 

Wszystkim zawodnikom składam serdeczne podziękowania, a tym, którzy uzyskali awans gratuluję.  

 

Józef Lubas, sędzia turnieju 

 


