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Lubin, 2018-06-03 

Sędzia: Marek Sądowski 

Klasa sędziowska: sędzia klasy drugiej 

E-mail: marek.sadowski@hot.pl  

Sędzia drugiej instancji: sędzia międzynarodowy (IA) Wojciech Krzyżanowski 

Turniej podlegający ocenie rankingowej ICCF 

 

SPRAWOZDANIE SĘDZIOWSKIE 

 

1. Nazwa turnieju: 2 Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 

2. Termin: Data rozpoczęcia: 2017-02-15; Data zakończenia: 2018-05-29 

3. Miejsce rozgrywek: serwer ICCF 

4. Organizator: Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK) przy wsparciu Zachodniopomorskiego 

Związku Szachowego 

5. Cel zawodów: wyłonienie mistrza województwa zachodniopomorskiego 

6. System rozgrywek (liczba rund): 1-kołowy (9 rund) 

7. Tempo gry: 10 dni plus 3 dni na 1 posunięcie z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu 

8. Wyniki sportowe i ich ocena:  

Rezultaty przedstawia poniższa tabela 
 

 
 

Rśr=2093;  Kc=7,0 pkt., Ic=4,0 pkt. z 9 partii 

 

Normy Kc wypełnili Damian Malinowski a Ic Przemysław Łukasiewicz. 

Turniej wygrał zostając jednocześnie Mistrzem Województwa Zachodniopomorskiego kol. Damian Malinowski 

uzyskując 7 punktów z 9 partii a o zwycięstwie zadecydowała punktacja pomocnicza. 

I wicemistrzem został kol. Marcin Korkus a II wicemistrzem został kol. Roman Kolanek. 

Zgodnie z komunikatem startowym awans do półfinału 64 MP uzyskali zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-5 

(wyróżnieni w tabeli na zielono). Będą oni mogli zagrać w półfinale pod warunkiem posiadania aktualnego rankingu 

minimum 2000 (w dniu startu półfinału). 

 

Zawodnicy otrzymują nagrody jak niżej: 

I miejsce: złoty medal, dyplom i puchar oraz 275zł – Damian Malinowski 

II miejsce: srebrny medal i dyplom oraz 165zł – Marcin Korkus 

III miejsce: brązowy medal i dyplom oraz 110zł – Roman Kolanek 

 

Nagrody pieniężne pozostają na poczet przyszłych zgłoszeń do turniejów, chyba że zawodnik zadysponuje inaczej. 

Wtedy proszę o kontakt e-mail (kszgk.turnieje@gmail.com) z podaniem numeru konta do przelewu. 
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Turniej przebiegał w sportowej atmosferze, bez incydentów. Jednakże dwóch zawodników niewłaściwie 

gospodarowało czasem namysłu i w jednym przypadku wynik partii został wypaczony, ale na szczęście bez wpływu 

na czołowe lokaty. Kol. Henryk Chomicki był zmuszony wycofać się z przyczyn zdrowotnych. Jego partie zostały 

anulowane. 

 

 

W imieniu organizatora i swoim składam wszystkim zawodnikom serdeczne podziękowania, a zwycięscy turnieju oraz 

pozostałym nagrodzonym a także tym, którzy uzyskali awans serdecznie gratuluję! 

 

Sędzia turnieju Marek Sądowski 

 

 


