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Komunikat startowy 
Ćwierćfinałów 61 Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych 

 
Witamy uczestników ćwierćfinałów 61 Mistrzostw Polski. Życzymy miłej i interesującej gry w sportowej 
atmosferze! 
 
 
1.Celem zawodów jest ustalenie zawodników awansujących do półfinałów 61MP. 
 
2.Organizatorem jest Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK). 
 
3.Termin zawodów 
Rozpoczęcie gry: 2014-02-15  
Zakończenie gry: 2014-10-15 
Niezakończone w terminie partie zostaną ocenione przez sędziego. 
 
4.Uczestnictwo 
 
Uczestnikami ćwierćfinałów 61 MP są niżej wymienieni zawodnicy (w kolejności posiadanego 
rankingu): 
 
=== 

Lp Tyt Nazwisko Imię Ranking 

1   Kolanowski, Marek  2085 

2   Mirkowski, Piotr  2068 

3   Kuśnierz, Janusz  2043 

4   Purzycki, Jan  2039
F
 

5   Kułakiewicz, Mariusz 1991 

6   Druś, Michał  1938 

7   Szerlak, Andrzej  1866 

8   Głowiński, Daniel  1828 

9   Węgiel, Ireneusz  1727 

10   Pelc, Ryszard  1954
P
 

11   Stepaniec, Łukasz 1954
P
 

 
Dla zawodników bez rankingu ICCF przyjęto ranking prowizoryczny 1954 (oznaczony literą P) 
odpowiadający poziomowi turnieju (średni ranking zawodników z rankingiem) lub ranking FIDE 
(oznaczony literą F), jeśli był wyższy.  
 
Zawodnicy otrzymają również komunikat z serwera ICCF wraz z przydzielonymi numerami startowymi. 
 
 
5.System rozgrywek 
Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym, na serwerze ICCF.  
Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF. 
Trwające partie będą możliwe do podglądu z opóźnieniem 5 posunięć po zakończeniu 10 partii 
w turnieju. 
Możliwe jest proponowanie wariantów (liniowe). 
 
 
6.Tempo i przepisy gry 
Tempo gry - 10 dni plus 3 dni na 1 posunięcie z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu. 
Każdy zawodnik ma do dyspozycji 30 dni urlopu w roku kalendarzowym. Nie ma urlopu dodatkowego. 
W turnieju tym jest możliwość reklamowania wyniku (wygranej lub remisu) po przejściu do końcówki 
6-bierkowej. Należy pamiętać, że w razie wygranej w takiej sytuacji nie ma zastosowania zasada 50 
posunięć bez bicia lub ruchu pionem. 
Obowiązują aktualne przepisy gry ICCF (ważne od 2014-01-01), dostępne na stronie KSzK 
w zakładce "Przepisy" (pod adresem: http://kszgk.com/?page_id=199). 
 

http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=420831
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=421567
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=421363
http://www.iccf-webchess.com/player?id=421606
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=421144
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=421496
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=429151
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=421512
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=421448
http://www.iccf-webchess.com/player?id=421607
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=421559
http://kszgk.com/?page_id=199


 
7.Punktacja i ocena wyników 
O kolejności zajętych miejsc przez zawodników decydują następująco: 
- suma zdobytych punktów, 
- ilość zwycięstw, 
- punktacja pomocnicza Sonnenborna-Bergera, 
- wyniki bezpośrednich spotkań. 
 
8.Nagrody 
Awans do półfinałów 61 MP uzyskają zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-5. Będą oni mogli zagrać 
w półfinałach MP pod warunkiem posiadania rankingu ICCF minimum 2000 (w dniu startu półfinałów); 
w przeciwnym razie uprawnienie pozostaje ważne do chwili uzyskania odpowiedniego rankingu, ale 
nie dłużej niż 3 lata od zakończenia turnieju. 
 
Ponadto ustalono pulę nagród w sumarycznej wysokości 500zł. 
Podział nagród jest następujący: za 1m - 200zł, 2m -130zł, 3m -100zł, 4m -70zł (w razie równej ilości 
punktów o miejscu decyduje punktacja pomocnicza).  
 
 
9.Postanowienia końcowe 
Sędzia turnieju: Dr. Wojciech Krzyżanowski (wojtasko@onet.pl)  
Sędzia drugiej instancji: sędzia międzynarodowy (IA) Józef Lubas  
 
Wszystkie reklamacje do sędziego należy składać za pośrednictwem odpowiedniej opcji w oknie partii 
na serwerze ICCF. 
 
Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu 
za pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.  
 
Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego turnieju, a regulaminu do organizatora turnieju.  
Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy. 
 

Organizator turnieju 
Mariusz Wojnar 

Przewodniczący KSzK 
Tomasz Stefaniak 

 
  

wojtasko@onet.pl


 
Komunikat z serwera (stanowiący załącznik do komunikatu startowego) 
 
========================= 
26 stycznia 2014 22:30 
61. Polish Championship qf 
 
Poniżej znajduje się lista startowa turnieju 61. Polish Championship qf. Skrócona nazwa turnieju to 
POL/C61/qf. 
 
Sędzia: Krzyżanowski, Dr. Wojciech (wojtasko@onet.pl). 
 
W tym turnieju obowiązują następujące zasady: 
 
Sposób gry: za pośrednictwem serwera. 
Data rozpoczęcia: 2014-02-15. 
Data zakończenia: 2015-10-15. 
Tempo gry 10 dni plus 3 dni na 1 posunięcie/-ć z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu. 
Każdy zawodnik ma do dyspozycji 30 dni urlopu rocznie. 
W tym turnieju nie ma urlopu dodatkowego. 
Można proponować liniowe warianty. 
Turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 6-bierkowej bazie końcówek szachowych. 
W przypadku równej ilości punktów decyduje ilość zwycięstw. 
Pozostali uczestnicy mogą zobaczyć partie na żywo, gdy 10 partii jest zakończone w turnieju. 
Transmisja jest przekazywana z opóźnieniem 5 pos. 
Publiczność może zobaczyć partie tylko wtedy, gdy są zakończone oraz co najmniej 10 partii jest 
zakończone w turnieju. 
Organizator zawodów: Wojnar, Mariusz. 
 
Rankingowy 
Dodatkowe uwagi o turnieju: 
Sędzia 2 instancji: IA Józef Lubas 
Pierwszych 5 zawodników uzyskuje awans do półfinałów (w półfinale wymagany ranking minimum 
2000). 
 
 1. 421363 POL Kuśnierz, Janusz (2043) 
 2. 421496 POL Druś, Michał (1938) 
 3. 429151 POL Szerlak, Andrzej (1866) 
 4. 421606 POL Purzycki, Jan (2039 Fide) 
 5. 421607 POL Pelc, Ryszard (1954 prowizoryczny) 
 6. 420831 POL Kolanowski, Marek (2085) 
 7. 421559 POL Stepaniec, Łukasz (1954 prowizoryczny) 
 8. 421448 POL Węgiel, Ireneusz (1727) 
 9. 421567 POL Mirkowski, Piotr (2068) 
 10. 421512 POL Głowiński, Daniel (1828) 
 11. 421144 POL Kułakiewicz, Mariusz (1991) 
 
 1 is white against 2, 4, 6, 8, 10 
 2 is white against 3, 5, 7, 9, 11 
 3 is white against 1, 4, 6, 8, 10 
 4 is white against 2, 5, 7, 9, 11 
 5 is white against 1, 3, 6, 8, 10 
 6 is white against 2, 4, 7, 9, 11 
 7 is white against 1, 3, 5, 8, 10 
 8 is white against 2, 4, 6, 9, 11 
 9 is white against 1, 3, 5, 7, 10 
 10 is white against 2, 4, 6, 8, 11 
 11 is white against 1, 3, 5, 7, 9 
=== 
 

wojtasko@onet.pl

