Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach
Lublin, 2021-09-10
Sędzia: Wojciech KRZYŻANOWSKI
Klasa sędziowska: sędzia międzynarodowy (IA)
Sędzia drugiej instancji: sędzia międzynarodowy (IA) Mariusz Wojnar
Turniej podlegający ocenie rankingowej ICCF
SPRAWOZDANIE SĘDZIOWSKIE
1. Nazwa turnieju: Finał 63 Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych
2. Termin: Data rozpoczęcia: 15.02.2020; Data zakończenia: 09.09.2021
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 (13 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 R13= 2398

Średni ranking finału 63 MP wyniósł 2398, co jest odpowiednikiem turnieju międzynarodowego 6 kategorii. Był to
jeden z silniejszych finałów MP. Wystarczy wspomnieć udział wielokrotnych medalistów MP, w tym 4 Mistrzów Polski.
Po 5 latach 6 miesiącach i 23 dniach rozgrywki dobiegły końca i można je ostatecznie podsumować. Mistrzostwa
przebiegały w 3 etapach: ćwierćfinały (od 15.02.2016 do 07.12.2016), półfinały (od 15.02.2018 do 06.06.2019) oraz
finał (od 15.02.2020 do 09.09.2021). Rozgrywki prowadzono za pośrednictwem serwera ICCF. Zawody sędziowali IA
Wojciech Krzyżanowski (finał, półfinały) oraz IA Piotr Fałatowicz (ćwierćfinały). W zawodach na wszystkich etapach
uczestniczyło 42 zawodników, rozegrano 204 partie. Zawody toczyły się w sportowej atmosferze.
Finał 63 MP był bardzo zacięty i do ostatniej partii ważyły się losy miejsc medalowych. Z roku na rok walka o
zwycięstwo jest coraz trudniejsza – w tym roku wystarczyło wygrać jedną (sic!) partię. Po raz kolejny dwóch
zawodników uzyskało taką samą ilość punktów i o medalach zdecydowała punktacja pomocnicza. Pierwsze miejsce
oraz tytuł Mistrza Polski zdobył IM Jerzy Duszyński z wynikiem – 6,5pkt/12 (54%) (zw=1 SB=38,75), który tylko
lepszą punktacją pomocniczą wyprzedził dotychczasowego Mistrza Polski z 62 finału IM Ryszarda Probolę –
6,5pkt/12 (54%) (zw=1 SB=38,50). Trzecie miejsce zajął IM Mirosław Woźnica 6,0pkt/12 (50%) (zw=1), który lepszą
punktacją pomocniczą wyprzedził 4 (sic!) innych zawodników. Zawodnicy otrzymują medale odpowiednio złoty,
srebrny i brązowy.
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Medaliści finału 63 MP uzyskują prawo gry w finale 65 MP bez eliminacji. Pozostali uczestnicy finału mają prawo do
gry w półfinałach 67 MP pod warunkiem posiadania rankingu co najmniej 2000 w dniu rozpoczęcia rozgrywek.
Zawodnicy otrzymują następujące wyróżnienia:
•
•
•

1 miejsce - medal złoty oraz puchar - Jerzy Duszyński
2 miejsce - medal srebrny - Ryszard Probola
3 miejsce - medal brązowy - Mirosław Woźnica

Medale oraz puchar będą wręczone osobiście lub przesłane pocztą.
Wszystkim zawodnikom składam serdeczne podziękowania, a Mistrzowi Polski oraz pozostałym medalistom
serdecznie gratuluję.

Wojciech Krzyżanowski, sędzia turnieju

str. 2

