
Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach 
 
 

Warszawa, 2014-09-06 
 

Komunikat startowy 
1 Mistrzostw Polski Duchowieństwa w szachach korespondencyjnych  

 
Witamy uczestników 1 Mistrzostw Polski Duchowieństwa. Życzymy miłej i interesującej gry w 
sportowej atmosferze! 
 
1.Celem zawodów jest: 

 Wyłonienie Mistrza Polski w szachach korespondencyjnych wśród duchowieństwa, 

 Integracja duchowieństwa o wspólnych pasjach szachowych, 

 Uczczenie św. Teresy z Avila – patronki szachów, 
 
2.Organizatorem jest Ks. Krzysztof Domaraczeńko - Diecezja Drohiczyńska przy wsparciu Komisji 
Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK). 
 
3.Termin zawodów 
Rozpoczęcie gry: 2014-09-15  
Zakończenie gry: 2015-09-15 
Niezakończone w terminie partie zostaną ocenione przez sędziego. 
 
4.Uczestnictwo 
 
Uczestnikami turnieju są niżej wymienieni zawodnicy (w kolejności posiadanego rankingu): 
 

Lp Tyt Nazwisko, Imię 
Ranking 

ICCF 
Kraj 

       2014/3   

1   Brzoza, Mirosław 2235 POL 

2   Dębowski, Stanisław 2179
P POL 

3   Domaraczeoko, Krzysztof 1870 POL 

4   Figiel, Rafał 2179
P POL 

5   Roy Laguens, Antonio 2346 ESP 

6   Szadkowski, Kamil 2179
P POL 

7   Stich, Tadeusz 2266 POL 
 
Dla zawodników bez rankingu ICCF przyjęto ranking prowizoryczny 2179 (oznaczony literą P) 
odpowiadający poziomowi turnieju (średni ranking zawodników z rankingiem).  
 
Zawodnicy otrzymali również komunikat z serwera ICCF wraz z przydzielonymi numerami startowymi. 
 
5.System rozgrywek 
Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, dwukołowym, 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 na partię plus 3 dni na 1 posunięcie z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach 
namysłu. 
Każdy zawodnik ma do dyspozycji 20 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). 
 
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. 

http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=420463
https://www.iccf.com/player?id=421640
https://www.iccf.com/player?id=421429
https://www.iccf.com/player?id=421636
https://www.iccf.com/player?id=161179
https://www.iccf.com/player?id=421635
http://www.iccf-webchess.com/PlayerDetails.aspx?id=421349
http://kszgk.com/?page_id=199


 
8.Nagrody 
Zwycięzca turnieju otrzymuje tytuł mistrza Polski duchowieństwa w szachach korespondencyjnych 
oraz puchar. 
Ponadto trzech pierwszych zawodników otrzymuje medale i dyplomy. 
 
9.Postanowienia końcowe 
Sędzia turnieju: Mariusz Wojnar 
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. 
 

Sędzia turnieju 
Mariusz Wojnar 

Diecezja Drohiczyńska  
Ks. Krzysztof Domaraczeńko 

 
 
 
========================= 
Komunikat z serwera (stanowiący załącznik do komunikatu startowego) 
 
2014-09-04 09:16  
1. Clergy Polish Championship  
 
Please find below the start list for the new event 1. Clergy Polish Championship. The short name of 
the event is POL/CClergy1. 
 
The TD is Wojnar, Mariusz (mariusz.wojnar@gmail.com). 
 
The following rules apply for this event: 
This is a server event. 
The start date is 9/15/2014. 
The end date is 9/15/2015. 
ICCF standard time control of 10 days, followed by 1 moves in 3 days with duplication after 20 days is 
used. 
20 days of leave per year are available to each player. 
There is no special leave in this event. 
Linear conditionals can be entered. 
This tournament allows claims based on the six piece tablebase. 
Ties are broken by the Baumbach tie breaking rule. 
Other participants can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission 
is delayed by 5 moves. 
The public can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is 
delayed by 5 moves. 
This event is organized by Wojnar, Mariusz. 
Rated 
Additional notes about the event: 
Appeals Arbiter: IA Józef Lubas 
 
1. 421640 POL Dębowski, Stanisław (2179 Provisional) 
2. 420463 POL Brzoza, Mirosław (2235) 
3. 421349 POL Stich, Tadeusz (2266) 
4. 421636 POL Figiel, Rafał (2179 Provisional) 
5. 421429 POL Domaraczeńko, Krzysztof (1870) 
6. 421635 POL Szadkowski, Kamil (2179 Provisional) 
7. 161179 ESP Roy Laguens, Antonio (2346) 
 
This is a double round robin event. 
 

mailto:mariusz.wojnar@gmail.com

