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Warszawa, 2018-08-16 

Sędzia: Mariusz WOJNAR 

Klasa sędziowska: sędzia międzynarodowy (IA) 

E-mail: mariusz.wojnar@gmail.com  

Sędzia drugiej instancji: sędzia międzynarodowy (IA) Józef Lubas  

Turniej podlegający ocenie rankingowej ICCF 

 

SPRAWOZDANIE SĘDZIOWSKIE 

 

1. Nazwa turnieju: Finał 60 Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych 

2. Termin: Data rozpoczęcia: 2017-02-15; Data zakończenia: 2018-07-30 

3. Miejsce rozgrywek: serwer ICCF 

4. Organizator: Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK) 

5. Cel zawodów: wyłonienie mistrza Polski w szachach korespondencyjnych 

6. System rozgrywek (liczba rund): kołowy (14 rund) 

7. Tempo gry: z inkrementacją (tzw. Fischerowskie) - 10 dni na partię + 3 dni na 1 posunięcie z dublowaniem czasu 

po 20 dniu namysłu.  

8. Wyniki sportowe i ich ocena:  

Rezultaty przedstawia poniższa tabela 
 

 
 

Średni ranking turnieju R15= 2374 

Średni ranking finału 60 MP wyniósł 2374, co jest odpowiednikiem turnieju międzynarodowego 5 kategorii. Był to 

jeden z silniejszych finałów MP. Wystarczy wspomnieć udział wielokrotnych medalistów MP, w tym 4 Mistrzów Polski 

oraz arcymistrza w szachach bezpośrednich. 

Po 5 latach 5 miesiącach i 15 dniach rozgrywki dobiegły końca i można je ostatecznie podsumować. Mistrzostwa 

przebiegały w 3 etapach: ćwierćfinały (od 2013-02-15 do 2014-05-27), półfinały (od 2015-02-15 do 2016-09-18) oraz 

finał (od 2016-02-15 do 2018-07-30). Rozgrywki prowadzono za pośrednictwem serwera ICCF. Zawody sędziowali 

sędziowie międzynarodowi Mariusz Wojnar (finał i ćwierćfinały) oraz Wojciech Krzyżanowski (półfinały). Zawody w 

większości toczyły się w sportowej atmosferze, chociaż kilkakrotnie zdarzyły się problemy z czasem. Należy 

przypomnieć, że w razie 50% lub więcej przegranych partii na czas zawodnik może otrzymać 2-letnią dyskwalifikację, 

jeśli nie przedstawi zadowalającego uzasadnienia. W finale 60 MP niestety nastąpiło milczące wycofanie kol.R.Orła; 

został on zdyskwalifikowany na 2 lata. Jego zachowanie wypaczyło nieco wyniki turnieju finałowego, w tym rozdział 

medali. 

Finał 60 MP był bardzo zacięty. Z roku na rok walka o zwycięstwo jest coraz trudniejsza – w tym roku wystarczyło 
wygrać dwie partie. Tym razem również trzech zawodników uzyskało taką samą ilość punktów i o medalach 
zdecydowała punktacja pomocnicza (SB). Pierwsze miejsce oraz tytuł Mistrza Polski zdobył kolega SIM Wojciech 
Krzyżanowski z wynikiem - 8,0pkt/14 (57%) (zw=2 SB=55,25), który tylko lepszą punktacją pomocniczą wyprzedził 
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IM Mariusza Brońka - 8,0pkt/14 (57%) (zw=2 SB=54,25) oraz Ryszarda Probolę 8,0pkt/14 (57%) (zw=2 SB=54,00). 
Zawodnicy otrzymują medale odpowiednio złoty, srebrny i brązowy. Należy nadmienić, że Wojciech 
Krzyżanowski już raz wywalczył tytuł Mistrza Polski w finale 56 MP (2013-2014)! 

Medaliści finału 60 MP uzyskują prawo gry w finale 62 MP bez eliminacji. Pozostali uczestnicy finału mają prawo 
do gry w półfinałach 64 MP pod warunkiem posiadania rankingu co najmniej 2000 w dniu rozpoczęcia rozgrywek. 

Podział nagród: za 1m-650zł, 2m-400zł, 3m-250zł (w razie równej ilości punktów o miejscu decyduje punktacja 

pomocnicza 

Zawodnicy otrzymują następujące nagrody: 

• 1 miejsce - medal złoty oraz puchar + nagroda pieniężna 650zł - Wojciech Krzyżanowski 

• 2 miejsce - medal srebrny + nagroda pieniężna 400zł – Mariusz Broniek 

• 3 miejsce - medal brązowy + nagroda pieniężna 250zł - Ryszard Probola 

Medale oraz puchar będą wręczone osobiście lub przesłane pocztą. Nagrody pieniężne pozostaną w depozycie 

a konto przyszłych zgłoszeń do turniejów, ewentualnie na życzenie mogą zostać przekazane na konto nagrodzonego. 

Osiągnięte normy na kategorie zostaną zweryfikowane w terminie późniejszym przez Zespół Klasyfikacji i Ewidencji 

KSzK, tak szybko jak tylko będzie to możliwe. 

Wszystkim zawodnikom składam serdeczne podziękowania, a Mistrzowi Polski oraz pozostałym medalistom 

serdecznie gratuluję.  

 

Mariusz Wojnar, sędzia turnieju 

http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=33209

