
Skład kadry narodowej w szachach korespondencyjnych na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 

 

Zbigniew Szczepański 

ur. 1957-05-12 

 

 
 

arcymistrz w szachach korespondencyjnych,  

ranking ICCF: 2561 

Pięciokrotny uczestnik finałów Mistrzostw Polski, brązowy medalista 

Mistrzostw Polski (2005-2007), dwukrotny srebrny medalista Mistrzostw Polski 

(2006-2008, 2007-2009), aktualny Mistrz Polski (2009-2010); jeden z 

najlepszych polskich zawodników, drugi na liście rankingowej polskich 

zawodników; w 2011 zdobył tytuł arcymistrza; bierze udział w aktualnie 

najsilniejszym turnieju na świecie (16 kategorii); 

 

Turnieje zaplanowane na 2012: 

-Witold Bielecki Memorial/ Top players, cat.16; 

-Umansky Memorial, cat.14; 

-WS/GMN/031, cat.10; 

-WCCC30CT07, cat.11; 

 

Antoni Schön 

ur. 1932-12-28 

 

 
 

starszy mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych,  

ranking ICCF: 2479  

Pięciokrotny uczestnik finałów Mistrzostw Polski, brązowy medalista 

Mistrzostw Polski (2004-2006), dwukrotny Mistrz Polski (2006-2008, 2007-

2009), oprócz niego tylko 4 zawodników może pochwalić się takim 

osiągnięciem; jeden z najlepszych polskich zawodników; wielokrotny uczestnik 

Mistrzostw Europy, Świata oraz Olimpiad szachowych; 

 

Turnieje zaplanowane na 2012: 

-Witold Bielecki Memorial/ Bravo section, cat.12; 

-WS/GMN/032, cat.9; 

-WCCC35SF01, cat.8; 

- ICCF Olympiad 16 Final board 3, cat.11; 

 

Marek Sądowski  

ur. 1963-08-30 

 

 
 

starszy mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych,  

ranking ICCF: 2501  

wielokrotny uczestnik Mistrzostw Europy, Świata oraz Olimpiad szachowych; 

jeden z najlepszych polskich zawodników, jeden z kilku posiadających ranking 

powyżej 2500;  

 

Turnieje zaplanowane na 2012: 

-Witold Bielecki Memorial/ Bravo section, cat.12; 

-George Stibal ICCF Officials Diamond Jubilee A, cat.9; 

-9th European Team Championship - Semifinal 2 board 1, cat.10; 

-WCCC35SF11, cat.8; 

-WS/GMN/025, cat.10; 

- WCCC30CT06, cat.11; 

- ICCF Olympiad 16 Final board 2, cat.12; 

- Argentina Bicentennial "A", cat.12; 

 

  

http://pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=126&idm3=286&id=531


Adam Zmokły 

ur. 1945-08-06 

 

 
 

starszy mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych,  

ranking ICCF: 2496  

wielokrotny uczestnik Mistrzostw Świata oraz Olimpiad szachowych; jeden z 

najlepszych polskich zawodników; posiada dwie normy arcymistrzowskie; 

 

Turnieje zaplanowane na 2012: 

-10 Jahre Schachschule Pirs in Deutschland Gruppe C, cat.10; 

- ICCF Olympiad 16 Final board 4, cat.9; 

Rafael Pierzak  

ur. 1973-12-20 

 

 
 

starszy mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych,  

ranking ICCF: 2496  

dwukrotny uczestnik finałów Mistrzostw Polski, brązowy medalista Mistrzostw 

Polski (2007-2009), Mistrz Polski (1995-1997); wielokrotny uczestnik 

Mistrzostw Europy, Świata oraz Olimpiad szachowych; jeden z najlepszych 

polskich zawodników; posiada już jedną normę arcymistrzowską; 

 

Turnieje zaplanowane na 2012: 

-Witold Bielecki Memorial/ Bravo section, cat.12; 

- World Cup 17 semifinal, section 07, cat.5; 

-WS/GMN/028, cat.10; 

-ICCF Olympiad 16 Final board 1, cat.13; 

- 20th Polish Team Championship; 

 

Jerzy Staniszewski  

ur. 1955-07-25 

 

 
 

starszy mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych,  

ranking ICCF: 2500  

pięciokrotny uczestnik finałów Mistrzostw Polski, srebrny medalista ostatnich 

Mistrzostw Polski (2009-2010); wielokrotny uczestnik Mistrzostw Europy i 

Świata; jeden z najlepszych polskich zawodników;  

 

Turnieje zaplanowane na 2012: 

-Witold Bielecki Memorial/ Bravo section, cat.12; 

-IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial board 1, cat.10; 

-ICCF Diamond Jubilee Webserver World Cup 18 pr11; 

-WCCC35SF03, cat.8; 

-54th Polish Championship final; 

-Interzonal 2010 board 4 (Europe A), cat.9; 

-53th Polish Championship final; 

 

 

 


