Protokół posiedzenia Zarządu Lubuskiego Związku Szachowego
Kożuchów, 2 grudnia 2018 r.
Posiedzenie zostało rozpoczęte o godz.14.00 w składzie:
• Andrzej Modzelan,
• Marek Matlak,
• Grzegorz Murawski,
• Agnieszka Sowa,
• Arkadiusz Wiśniewski
Nieobecni Aleksandr Czerwoński oraz Mariusz Kudlak
Na wstępie Prezes przywitał zebranych oraz zapoznał zebranych z wcześniej rozesłanym porządkiem
obrad, który jednogłośnie zaakceptowano.
• Prezes omówił realizację ustaleń przyjętych podczas posiedzenia Zarządu LZSzach w dn.
27.05.2018 oraz uchwał przyjętych drogą elektroniczną.
• Agnieszka Sowa przedstawiła stan finansów związku, który określiła jako stabilny. Omówiła
zobowiązania LZSzach, które zostały uregulowane m.in. opłaty za utworzenie nowej strony
internetowej. Zwróciła uwagę na systematyczne wpływy na konto związku dzięki organizacji przez
LZSzach samofinansujących się kursów. Prezes zwrócił uwagę, żeby roztropnie zarządzać
finansami, tak aby nie stracić płynności finansowej. Zasugerował również, by po regulacjach
z PZSzach zamknąć stan finansów w miarę możliwości na obecnym bardzo stabilnym poziomie.
• Marek Matlak podsumował wyniki sportowe zawodników naszego województwa, uzyskane od
czerwca 2018 r. Podkreślił awans KSz Stilon Gorzów Wlkp. do Ekstraligi Juniorów oraz zdobycie
przez seniorów tego klubu brązowego medalu Mistrzostw Polski. Dodatkowo wspomniał
o sukcesach Michała Koziorowicza, który zdobył srebrny medal w Indywidualnych Mistrzostwach
Europy juniorów w szachach błyskawicznych oraz brązowy medal w Drużynowych Mistrzostwach
Europy juniorów w szachach szybkich. Również zwrócił uwagę na jego klubowego kolegę Kamila
Dzidę, który zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych do
lat 14. Wspomniał o wydarzeniach szachowych odbywających się w różnych częściach naszego
województwa takich jak:
- II Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Emanuela Laskera,
- Cykl imprez szachowych pod nazwą Grand Prix Czterech Miast
- VII Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości, który uświetniła swoją obecnością Pani
Marszałek Województwa Elżbieta Polak
• Arkadiusz Wiśniewski podsumował realizację zadania w roku bieżącym pod nazwą Lubuska
Akademia Szachowa. Po dyskusji wstępnie ustalono kolejne terminy realizacji przedsięwzięcia na
9-10 luty, 25-26 maj, październik jeden termin rezerwowy listopad. AW zaproponował rozszerzenie
oferty, aby szachiści bez kategorii szachowych mogli wziąć udział w szkoleniu. Zasugerowano
również utworzenie podstrony na Facebook-u dla LAS.
• Prezes omówił realizację Turnieju Finałowego EpSwS, który kolejny raz cieszył się dużym
zainteresowaniem i został przeprowadzony przy wydatnym udziale większości członków Zarządu
LZSzach. Podkreślono walory Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, jako
miejsca przyjaznego szachom. Podsumowując zaproponowano zachowanie formuły drużynowej
oraz powrót do starego terminu z 7 czerwca na 31 maja.
• W kolejnym punkcie Prezes odniósł się do nowej strony LZSzach. Nadmienił, iż wynagrodzenie za
stworzenie strony zostało uregulowane i należy wybrać administratora odpowiedzialnego za
bieżące umieszczanie informacji. Zaproponowano Pana Kamila Wiśniewskiego. Na wniosek Marka
Matlaka ustalono okres próbny 6 m-cy od stycznia 2019 r. Arkadiusz Wiśniewski zwrócił uwagę na
poprawienie pewnych kosmetycznych uwag na stronie.
• Z powodu nieobecności Pana Mariusza Kudlaka kolejny punkt porządku obrad dotyczący
omówienia prac związanych z aktualizacją Statutu LZSzach został przełożony na następne
zebranie zarządu. Dodatkowo M. Kudlak ma przesłać roboczą wersję statutu do weryfikacji, by
wszyscy członkowie zarządu LZSzach mogli zapoznać się z postępami w pracach.
• W kolejnym punkcie Prezes omówił udział w odbywającym się 10 czerwca 2018 Walnym
Zgromadzeniu Delegatów PZSzach.
• Po dyskusji nad kolejnym punktem porządku obrad tj. kalendarz imprez LZSzach na rok 2019
ustalono co następuje:
Drużynowe Mistrzostwa Województwa juniorów, młodzików dzień rozgrywek - sobota
Drużynowe Mistrzostwa Województwa seniorzy dzień rozgrywek - niedziela
Termin rozgrywek – I zjazd, Sulechów 2-3.02.2019 pozostałe zjazdy wg harmonogramu
Opłaty wpisowe do rozgrywek:
Juniorzy 150/75zł

Seniorzy 200/100zł
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów Zielona Góra 23-24.03.2019
Finałowy turniej EPSwS 31.05.2019
LAS
I zjazd 9.02.2019
II zjazd 25.05.2019
Kurs instruktorski
I zjazd 29.11-1.12.2019
II zjazd 6-8.12.2019
Kurs EPSwS
I zjazd 8-10.03.2019
II zjazd 22-24.03.2019
III zjazd 29-31.03.2019
Osobą odpowiedzialną za realizację nw. zadań został Arkadiusz Wiśniewski
- Umieszczenie w serwisie turniejowym komunikatu oraz regulaminu DMW,
- Umieszczenie na stronie internetowej roboczego kalendarza imprez LZSZach,
- Rozesłanie informacji do wszystkich klubów o zbieraniu do 20.XII danych do kalendarza
imprez w naszym województwie na 2019 rok.
Arkadiusz Wiśniewski złożył propozycję, by przed turniejem z okazji Święta Niepodległości
w Zielonej Górze na stałe w kalendarzu umieścić Derby Północ-Południe. Dodatkowo
w dyskusji zaproponowano zmianę składu drużyn z 20 na 15 zawodników. Wniosek poddano
głosowaniu wszyscy głosowali ZA.
• Kolejny punkt obrad dotyczył wyróżnienia Emanuel Roku. Po dyskusji ustalono, że nagrodę
w danym roku kalendarzowym otrzymywać będzie wyłącznie jedna osoba. Wyróżnienie Emanuel
Roku będzie przyznawany za wybitne osiągnięcia, wręczany zaś przy okazji uroczystych imprez.
Prezes zaproponował, by przyznawanie nagrody co roku nie było obligatoryjne. Pomysł został
zaakceptowany.
• Wolne wnioski
Prezes podsumował realizowany kurs instruktorski, w którym uczestniczyło 11 osób. Dodatkowo
wyraził życzenie, by wszystkie wydarzenia współrealizowane przez LZSzach utrzymywały
minimum taki poziom finansów.
Marek Matlak zasugerował wypracowanie koncepcji jakie imprezy w danym roku kalendarzowym
są wspierane przez LZSzach. Zasugerował, iż zasadne jest stworzenie stałego wykazu
ważniejszych imprez w których LZSzach partycypuje w kosztach organizacji.
Agnieszka Sowa została zobligowana do 20 grudnia br. stworzyć komunikat finansowy LZSzach.
• Następny zebranie zarządu ustalono, że odbędzie się 17.03.2018 w Gorzowie Wielkopolskim
w godzinach 10.00-13.00 następnie o godz. 13.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.
Na tym o godz.17.10 posiedzenie Zarządu zostało zakończone, a Prezes podziękował wszystkim za
udział.

