Protokół z posiedzenia KSzGK
w dniach 15-16.10.2011 w Łącznej k/Kielc

1.

Powitanie.
 Na zebranie przybyli przewodniczący KSzGK Tomasz Stefaniak, sekretarz KSzGK Marta Orłowska,
delegat Polski do ICCF Mariusz Wojnar oraz członkowie KSzGK: Zbigniew Szczepański, Tadeusz
Kubicki, Piotr Walczak, Tomasz Sławiński, Arkadiusz Złotkowski, Marek Sądowski, Rafael Pierzak,
Janusz Pietrzak, Waldemar Kozłowski.
 Zebranie otworzył kolega Mariusz Wojnar. Przywitał zebranych.
 Na przewodniczącego obrad jednogłośnie wybrano Mariusza Wojnara. Na protokolanta jednogłośnie
wybrano Martę Orłowską.

2.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Jednogłośnie porządek obrad zatwierdzono.

3.

Wręczenie wyróżnień
 puchar, medal i dyplom dla 52 Mistrza Polski kol. Zbigniewa Szczepańskiego
 medal i certyfikat nadania tytułu arcymistrza dla kol. Zbigniewa Szczepańskiego
 medale i certyfikaty nadania tytułu mistrza międzynarodowego dla kol. kol. Tadeusza Kubickiego,
Piotra Walczaka, Tomasza Sławińskiego oraz Arkadiusza Złotkowskiego

4.

Sprawy finansowe
 rozliczenie finansowe za 2010 i audyt – Tomasz Stefaniak przedstawił stan finansów sekcji, zwracając
uwagę na straty wynikłe z różnic kursowych. Środki finansowe wykazują pewną rezerwę pozwalającą
na bieżące opłacanie składek. Zwrócono uwagę na brak wpłat 10 zł przy zgłoszeniu do pierwszego
turnieju w roku. Większość zebranych uznała, że należy te opłaty egzekwować.
 środki przyznane przez Zarząd PZSzach (na lata 2010-2013) – wsparcie w wysokości 1000 zł rocznie
na nagrody do Mistrzostw Polski.
 środki finansowe od sponsorów (sponsor szachów korespondencyjnych?) – Tomasz Stefaniak
przedstawił szanse na pozyskanie sponsora w ramach pakietu umów sponsorskich PZSzach. Termin
realizacji wstępny – 2012 rok.
 preliminarz na 2012
o działalność Zarządu KSzGK (w tym udział w kongresie ICCF, opłata roczna za stronę KSzGK
- domena kszgk.com, puchary, medale i dyplomy, itp) – koszta refunduje związek.
o zwrot kosztów dla kadry olimpijskiej – związany z pakietem sponsorskim,
o szkolenie sędziów gry korespondencyjnej – szkolenie będzie się odbywać, jeśli będzie
zapotrzebowanie.
 środki finansowe od sponsorów na nagrody oraz opłatę turniejową
o Memoriał Witolda Bieleckiego - turniej 16 kategorii - najsilniejszy na świecie - opłata
startowa będzie uregulowana z funduszu sekcji (ok. 1100 zł); fundusz nagród w ramach
pakietu sponsorskiego
o Mistrzostwa Polski – wpisowe do MP zostają na dotychczasowym poziomie.
 Komunikat KSzGK – warunki zgłoszeń do turniejów w 2012 roku (w tym stawki wpisowego) –
Mariusz Wojnar przedstawił propozycję zmiany stawek – korekta o ok. 20%. Zebrani zaakceptowali
zmiany z terminem od 1 listopada 2011. Wykaz stawek stanowi załącznik do protokołu i zostanie
opublikowany na stronie internetowej.

5.

Przepisy, sprawy regulaminowe
 "Regulamin powoływania kadry narodowej w szachach korespondencyjnych" - zatwierdzony przez
PZSzach
 Regulaminy KSzGK - propozycja aktualizacji o nr 1 (Regulamin działania) – dyskutowano poszczególne punkty regulaminu, m.in. dotyczące
przynależności do PZSzach i ewidencji zawodników gry korespondencyjnej; ustalono
weryfikację wszystkich dotychczasowych zawodników; ewidencję będzie prowadził
przewodniczący komisji ewidencji i rankingu ŚZSzach kolega Marek Szymanowicz. Ustalono,
że uczestnikami zjazdu komisji mogą być członkowie zarządu KSzGK oraz pozostali
członkowie KSzGK. Ustalono, że w ramach zarządu funkcje mogą być łączone. W skład
zarządu wchodzi delegat do ICCF. Obecnemu delegatowi Mariuszowi Wojnarowi powierzono
również pełnienie obowiązków wiceprzewodniczącego KSzGK ds rozgrywek (krajowych i
międzynarodowych).
o regulamin KSzGK nr 1 do wdrożenia po zatwierdzeniu przez Zjazd Działaczy Komisji w 2012
- przed Walnym Zgromadzeniem PZSzach w 2013
o pozostałe regulaminy KSzGK - wdrożenie po opracowaniu i zatwierdzeniu przez Zarząd
KSzGK
 Przepisy ICCF - przetłumaczone na język polski, dostępne na stronie KSzGK (w tym aktualizacja
regulaminu nr 3) - Potwierdzono, że w rozgrywkach krajowych obowiązują Przepisy gry ICCF.
Ustalono, że ich wersja przetłumaczona na język polski wchodzi w skład Regulaminu nr 3. Będzie on
aktualizowany wraz ze zmianami zachodzącymi w Przepisach gry ICCF.
 Zebrani zaakceptowali propozycje zmian. Aktualne regulaminy będą opublikowane na stronie
internetowej KSzGK.

6.

Sprawy organizacyjno-informacyjne
 informacja i sprawozdawczość jest prowadzona w oparciu o stronę internetową KSzGK pod nazwą
"Sz@chy korespondencyjne" na zarejestrowanej domenie kszgk.com umieszczonej na serwerze OVH –
stronę aktualizuje Mariusz Wojnar.
 Serwer ICCF - komunikaty w języku polskim - projekt koordynowany przez Austina Lockwooda (z
Anglii), wersja polska opracowywana przez Mariusza Wojnara przy wsparciu ze strony Wiesława
Sawickiego
 ICCF Diamond Jubilee Web Book - z okazji jubileuszu ICCF tworzona jest strona upamiętniająca 60-tą
rocznicę jego powstania; przewodnictwo projektu Kongres ICCF powierzył Mariuszowi Wojnarowi;
o historia szachów korespondencyjnych w Polsce – notatkę opracowuje Mariusz Wojnar,
przedstawi do akceptacji na początku grudnia.
 krótka informacja na temat kongresów ICCF
o Kongres ICCF 2010 w Turcji (przedstawiciel Polski powołany do Komisji rankingowej w
randze zastępcy przewodniczącego) – Mariusz Wojnar zgłosił akces i został zaakceptowany
przez przewodniczącego tej komisji Gerharda Bindera, a następnie zatwierdzony przez
Kongres ICCF;
o Kongres ICCF 2011 w Finlandii - szczegółowe informacje na stronie KSzGK w relacjach
przekazywanych na bieżąco
 Kongres ICCF organizowany przez Polskę - przedłożona delegatom na Kongresie ICCF w Finlandii
propozycja na 2016, prośba delegatów ICCF o przesunięcie na 2013 (w 80 rocznicę powstania
Polskiego Związku Szachistów Korespondencyjnych); Kraków lub Warszawa - ustalono, że
przewodniczący KSzGK Tomasz Stefaniak przygotuje konkretną ofertę, którą Mariusz Wojnar
przedstawi na forum ICCF;
 82 Kongres FIDE w Krakowie (15-22.10.2011) - uczestniczy Prezydent ICCF Eric Ruch - powitanie
przez delegata Polski do ICCF Mariusza Wojnara oraz kol. Piotra Walczaka w dniu 20.10.2011
 osiągnięcia drużynowe oraz indywidualne (medale olimpijskie, tytuły arcymistrzowskie, udział w MŚ
itd) – oceniono je jako zadowalające mimo skromnego uczestnictwa zawodników
 indywidualne i drużynowe mistrzostwa Polski









7.

8.

9.

o krótka informacja na temat MP edycji 2009, 2010, 2011
o Regulamin MP 2012
o aktualizacja regulaminu nr 2
kadra narodowa na 2011 oraz propozycja na 2012 rok – został przegłosowany regulamin kadry na
szczeblu PZSzach. Wywiązała się dyskusja na temat niektórych punktów regulaminu. Przedstawiono
kandydatów do kadry narodowej na 2012 rok – pozostawiono skład z 2011 roku.
Zjazd Działaczy Komisji w 2013 - przed Walnym Zgromadzeniem PZSzach – potwierdzono wolę
zorganizowania takiego zjazdu, wstępnie ustalono jesienny termin 2012.
Zawody poświęcone pamięci Witolda Bieleckiego:
o 18 Puchar Świata - organizowany przez Polskę; najliczniejszy na świecie - 844 zgłoszenia z 53
krajów, w tym 101 od zawodników utytułowanych (7xGM, 40xSIM, 54xIM);
o Mecz Witold's Friends - Rest of the World; być może najliczniejszy na świecie;
o Memoriał Witolda Bieleckiego - turniej 16 kategorii za zaproszeniami; aktualnie najsilniejszy
na świecie i trzeci w historii szachów korespondencyjnych; sponsor nagród?
o Memoriał Witolda Bieleckiego - turniej drużynowy rozgrywany za pośrednictwem serwera dla
zawodników o rankingu < 2000;
2012 - Rok Akiby Rubinsteina - turniej tematyczny ICCF - wariant Rubinsteina w obronie merańskiej
(D48); Start turnieju: 15.12.2012
mistrzostwa świata szkół w szachach korespondencyjnych (dwie kategorie - szkoła podstawowa i
gimnazjum) - wytypowanie reprezentacji pozostawiono w gestii kolegi Tomasza Stefaniaka.

Sprawy klasyfikacyjno-rankingowe
 zmiany w systemie rankingowym ICCF przedstawił Mariusz Wojnar wyjaśniając założenia leżące
u podstaw wprowadzonych zmian
 powołanie przewodniczącego Zespołu Klasyfikacji i Ewidencji – padła kandydatura kolegi Marka
Sądowskiego, jednogłośnie przyjęta.
 propozycja uregulowania zaległych spraw klasyfikacyjno-rankingowych od 2008 roku – kategorie
okręgowe nadawane będą przez ŚZszach, wyższe przez Komisje Ewidencji PZSzach.
 aktualizacja regulaminu nr 4 i 5 – zaakceptowano propozycję likwidacji regulaminu nr 5, gdyż wszyscy
nasi zawodnicy są objęci zmienną oceną rankingową ICCF już od wielu lat, natomiast propozycje
zmian w regulaminie nr 4 przedłoży przewodniczący Zespołu Klasyfikacji i Ewidencji.
Sprawy sędziowskie
 zasady powoływania i uprawnienia sędziów w szachach korespondencyjnych (aktualizacja regulaminu
nr 6) – klasy sędziowskie III i II powinny być nadawane w oparciu o zasady szkolenia sędziów w grze
bezpośredniej
 Podręcznik sędziego (ICCF Arbiter Manual)
 powołanie zespołu sędziów – liczba aktywnych sędziów oceniono na ok. 5 osób. Na przewodniczącego
zespołu sędziów wybrano jednogłośnie kolegę Mariusza Wojnara. Ten zadeklarował przygotowanie
szczegółowych zasad powoływania i uprawnienia sędziów w szachach korespondencyjnych przy
współpracy kolegi Tomasza Stefaniaka.
Postępowanie dyscyplinarne
 aktualizacja regulaminu nr 7
 w razie potrzeby zespół orzekający Sądu Koleżeńskiego będzie powoływany doraźnie przez
przewodniczącego Komisji, w drugiej instancji orzeka nadal Zarząd Komisji

10. Podsumowanie – kolega Mariusz Wojnar podsumował zebranie, podziękował przybyłym. Zakończył
obrady.
Przewodniczący zebrania
Mariusz Wojnar

Protokolant
Marta Orłowska

