Ogłoszenie
o meczu Witold's Friends - Rest of the World
Drodzy przyjaciele,
Międzynarodowa Federacja Szachów Korespondencyjnych (ICCF) ma zaszczyt ogłosić KSzGK PZSzach głównym
organizatorem meczu towarzyskiego Przyjaciele Witolda - Reszta Świata (Witold's Friends - Rest of the World).
Działając w ICCF wielu z Was znało Witolda Bieleckiego (28.02.1947 - 05.04.2008) osobiście lub korespondencyjnie.
Kilka słów o nim.
Był przewodniczącym Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej oraz delegatem Polski do ICCF przez wiele lat, grał
korespondencyjnie oraz działał od 1964, mistrz międzynarodowy (IM) od 1996 oraz sędzia międzynarodowy (IA) od 1978,
członek oraz przewodniczący wielu grup roboczych oraz komisji ICCF (Tournaments, Tournament Rules, Playing Rules,
Appeals).
Dziesiątki razy pełnił funkcję kapitana drużyny narodowej. Sędziował setki turniejów, w tym 8 edycji finałów Mistrzostw Świata
(od 15 do 23, oprócz 19).
Wniósł główny wkład jako organizator (TO) oraz sędzia (TD) do trzech Pucharów Świata (3, 6 i 7 edycja) z rekordową ilością
6.222 (sic!) zgłoszeń.
Podczas Kongresu ICCF 1998 w Rydze (Łotwa) został uhonorowany złotym medalem "Bertl von Massow" za 15 lat nienagannej
pracy dla ICCF. Współpracował z "Fernschach" przez wiele lat.
Witek pozostawił żonę Teresę i syna Roberta oraz nas wszystkich nieoczekiwanie, w kwiecie wieku.
Był naszym wielkim szachowym przyjacielem. Oddał swoją duszę i cały wolny czas dla szachów korespondencyjnych. Zawsze
gotowy nieść pomoc.
W hołdzie jego wysiłkowi weźmy udział w tym meczu towarzyskim.
Mecz ten jest organizowany jako standardowy mecz z jednym przeciwnikiem dla każdego zawodnika i dwiema partiami do
rozegrania (jedna białymi i jedna czarnymi) oraz będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera ICCF z tempem gry 50 dni na
10 posunięć lub za pośrednictwem poczty z tempem gry 30 dni na 10 posunięć. Zawody podlegają ocenie rankingowej.
Mecz rozpocznie się 01.03.2012 bez określonej daty zakończenia.
Zgłoszenia są przyjmowane od 01.08.2011 do 01.02.2012.
Zawodnicy mogą się zgłaszać jak zwykle za pośrednictwem swojej federacji narodowej lub bezpośrednio do organizatora.
Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko, adres email, ICCF ID, sposób prowadzenia rozgrywki (serwer lub poczta)
oraz ewentualne określenie drużyny i powinny zostać przekazane za pośrednictwem emaila do organizatora meczu, którym jest:
Mariusz Wojnar, email: mariusz.wojnar@gmail.com, tak aby dotarły przed 01.02.2012.
Przydzielenie zawodników do określonej drużyny nastąpi możliwie losowo, jednak z uwzględnieniem różnorodności
geograficznej, rozsądnej różnicy w rankingu oraz życzenia przyłączenia się do określonej drużyny.
Życzymy wszystkim uczestnikom wielu interesujących partii oraz nowych przyjaciół w wielu krajach, pamiętając o motto ICCF:
AMICI SUMUS
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