Protokół posiedzenia Zarządu Lubuskiego Związku Szachowego
Gorzów Wielkopolski, 11 lutego 2018

Posiedzenie zostało rozpoczęte o godz.10.15, z członków Zarządu na posiedzeniu zabrakło jedynie
Mariusza Kudlaka.

Na wstępie zaakceptowano następujący program obrad:
1. Realizacji ustaleń przyjętych podczas posiedzenia Zarządu LZSzach. w dn.
22.10.2017

a. Protokół z posiedzenia Zarządu z dn. 22.10.2017 (Aleksander Czerwoński)
2. Uchwały przyjęte drogą elektroniczną (Aleksander Czerwoński)
3. Stan finansów LZszach. (Agnieszka Sowa, Andrzej Modzelan)
4. Zaległości klubu Caissa Lubsko względem PZSzach i LZSzach.
5. Zaległa faktura za organizację i sędziowanie III ligi seniorów 2016/2017 (Paweł
Partyka)

6. Wyniki sportowe zawodników n/województwa, uzyskane od października 2017
(Marek Matlak, Grzegorz Murawski, Aleksander Czerwoński)

7. Omówienie Igrzysk Szkolnych – Drzonków, 22-29.10.2017 (Aleksander
Czerwoński i Andrzej Modzelan)

8. Derby Lubuskie 2017 i Turniej z okazji 11 listopada – Zielona Góra, (Arkadiusz
Wiśniewski, Marek Matlak, Andrzej Modzelan)

9. Kurs Instruktorski w woj. lubuskim (Marek Matlak, Grzegorz Murawski i Andrzej
Modzelan)

10. Lubuska Akademia Szachowa (Arkadiusz Wiśniewski, Marek Matlak, Aleksander
Czerwoński)

11. Szachiści grają dla Polonii – (Arkadiusz Wiśniewski)
12. Ligi Wojewódzkie: seniorów, juniorów i młodzików – stan bieżący i założenia na
rok 2018 (Arkadiusz Wiśniewski i Mariusz Kudlak)

13. MWJ 2018 (Marek Matlak)
14. Kadry Wojewódzkie Juniorów i Młodzików 2018 (Marek Matlak i Andrzej Modzelan)
15. Kalendarz imprez 2018 (Arkadiusz Wiśniewski)
16. Szachy w Szkole w woj. lubuskim i Turniej Finałowy 2018 (A. Modzelan)
17. Wolne wnioski
18. Termin kolejnego posiedzenia

1) Ustalono, że w sprawie wypożyczania sprzętu znajdującego się na stanie Lubuskiego Związku
Szachowego, dzwonić należy do Arkadiusz Wiśniewskiego, a informację o tym należy
zamieścić na stronie www.

2) Zaakceptowano przyjęte drogą elektroniczną uchwały 1/01/20108, 2/01/2018 i 3/01/2018,
dotyczący przyznania Brązowej Odznaki Pzszach Kazimierzowi Partyce i szczegółów
regulaminu III Ligi Juniorów.

3) Stan finansów omówiła Agnieszka Sowa. Na koncie znajdowała się kwota 6967,00 PLN,
zaległości Związku wynosiły 2610,00 PLN, natomiast zespoły z Nowogrodu i Małomic zalegały
z wpisowym za III Ligę 2016/17. Interwencję w sprawie zaległości przeprowadzi A.Sowa.

4) Omawiając przeciągającą się sprawę zaległości klubu Caissa Lubsko, A.Sowa podała
szczegółową historię wpłat ww. Klubu. Postanowiono polubownie ustalić kwotę zaległości na
200 PLN

5) Omówiono następnie przekazaną w grudniu, a wystawioną 19 lipca 2017 fakturę za
sędziowanie III Ligi 2016/17. Postanowiono odnieść się do niej dopiero po otrzymaniu
sprawozdania końcowego z ww. imprezy.

6) Omawiając wyniki sportowe zawodników n/województwa uzyskane od października od 2017,
Aleksander Czerwoński przypomniał o srebrnym medalu KSz STILON Gorzów Wielkopolski w
rozgrywkach Ekstraligi. Marek Matlak poinformował, że wraz z trzema osobami, które w
październiku uzyskały awans do finałów Mistrzostw Polski Juniorów liczba finalistów z
n/województwa wyniosła 13: Paulina Raczykowska, Oskar Wołoch, Michał Koziorowicz, Jakub
Czechowski, Kamil Dzida, Mateusz Górkiewicz,Maksymilian Majdański, Maria Karłyk,
Zuzanna Siekańska, Maria Siekańska, Katarzyna Kuczyńska, Julia Kudlak, Paweł Musin

7) Następnie omówiono Igrzyska Szkolne, które w dniach 22-29.10.2018 odbyły się w
Drzonkowie. Dzięki lokalizacji zawodów, w zawodach wzięło udział bardzo dużo (ok.20)
zawodników n/województwa. Grupę „B” wygrał Michał Książkiewicz z Gorzowa Wlkp., zaś w
grupie „A” Kamil Dzida był trzeci, Michał Koziorowicz – piąty, a Jakub Czechowski – ósmy.

8)

Omawiając Derby Lubuskie 2017, z żalem stwierdzono, że sędziujący rozgrywki K.Heba nie
przedstawił sprawozdania z meczu, a wyników nie zamieścił na serwisie turniejowym.
Uznano, że impreza była udana, ale wynik końcowy (15-4 dla „Południa” zbyt jednostronny.

Podkreślono, że Puchar zwycięskiej drużynie wręczyła Marszałek Województwa Lubuskiego
Elżbieta Polak. Związek planował pokryć koszty transportu ekipy „Północy” do Zielonej Góry,
ale firma „P.U. Agros, Agata Miłostan” zapewniła transport nieodpłatnie.

9) Związek po raz pierwszy zorganizował kurs instruktorski, wzięło w nim udział czternastu
słuchaczy. Egzamin końcowy zdali wszyscy, otrzymali oni certyfikaty i pełną dokumentację.
Numery licencji zostały wysłane do PZSzach-u. Prezes Andrzej Modzelan podkreślił, że grupa
uczestnicząca w kursie była znakomita, i ze warto akcję powtórzyć w 2018 roku. Sugerowany
termin to grudzień 2018 .

10) Sesję Lubuskiej Akademii Szachowej po raz pierwszy przeprowadzono w formie
jednodniowego zjazdu. Pomysł się sprawdził, wzięło udział 63 słuchaczy. A. Modzelan zwrócił
uwagę, że dla najmłodszych zajęć szachowych w formie wykładów było trochę za dużo i
zaproponował, że harmonogram dla najmłodszych urozmaicić o rozgrywki, np. mały
tematyczny turniej szachów szybkich. Termin następnej sesji ustalono na 24 marca br.
Ustalono, że wpłaty za LASz powinny obligatoryjnie być dokonywane na konto Związku. W
głosowaniu postanowiono również ( 5 głosów za przy 1 wstrzymującym się), że Sulechów
będzie stałym miejscem organizacji sesji LASz.

11) Arkadiusz Wiśniowski poinformował, że bierze udział w akcji „Szachiści grają dla Polonii”,
dokonał opłat w PZSzach-u, czekają jeszcze na potwierdzenie terminu rozgrywek w
Parlamencie RP.

12) Arkadiusz Wiśniowski poinformował, że w III Lidze Seniorów bierze udział 10 drużyn.
Postanowiono, że zostanie ona rozegrana na dystansie 6 rund, w trybie trzech zjazdów po 2
rundy. Termin majowy postanowiono przenieść na 14. Lub 15. kwietnia (po ustaleniu
dostępności Sali przez A.Wiśniowskiego), KSz STILON przeniesie wtedy swoją „Szachową
Niedzielę” na 22 kwietnia. Postanowiono również, że koszty: sędziowskie, obsługi ligi,
puchary i dyplomy mają się zmieścić w kwocie zebranego wpisowego. Ligę Juniorów
postanowiono rozegrać w trybie dwóch zjazdów na dystansie 7 rund, tempem gry 30 minut
dla zawodnika plus 30 sekund na posunięcie. Termin I Zjazdu w Sulechowie – 3 marca 2018.
Postanowiono również przeprowadzić Ligę Młodzików, I Zjazd razem z Ligą Juniorów.

13) Zbliżające się Mistrzostwa Województwa Juniorów omówił Marek Matlak. Odbędą się one w
dniach 7-8 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Odbędą się one w
trzech grupach: do lat 8 (tylko 7.04), do lat 12 i do lat 18. Sędziować będą M.Matlak,
A.Wiśniewski i Z. Krzysztofiak. Ustalono uhonorowanie zwycięzców turniejów pucharami, a w

poszczególnych kategoriach wiekowych (do 10, 12, 14, 16, 18) wręczyć medale. Marek
Matlak zaproponował nagrodę rzeczową dla klubu z największą frekwencją.

14) W sprawie Kadry Wojewódzkiej Młodzików A. Modzelan poinformował, że MSiT nie ustaliło
jeszcze żadnych limitów. Potwierdzono, że pewnym członkiem KWM jest Paweł Musin –
jedyny finalista MP w tej kategorii Wiekowej. Oprócz tego zaproponowano do KWM
Wojciecha Jabłońskiego, Antoniego Jabłońskiego, Jakub Chmielewskiego, Oliviera Miłostana i
Oliwiera Wilangowskiego. Na powołanie do KWM postanowiono poczekać do momentu
ustalenia limitów w MSiT.

15) Kalendarz 2018 LZSzach-u jest aktualizowany na stronie www.

16) A.Modzelan poinformował o zaplanowanej konferencji metodycznej dla nauczycieli 26 lutego
(po feriach) w Sulechowie. IV edycję kursu dla nauczycieli planuje się przeprowadzić w
kwietniu.

Wojewódzki Turniej Finałowy programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” odbędzie się 25
maja w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

17) A) Ustalono, że trenerami na Olimpiadzie Młodzieży z ramienia LZSzach-u będą IM Marek
Matlak i IM Aleksander Czerwoński
B) Z uwagi na zbyt długie przerwy między umieszczaniem ważnych informacji na stronie
LZSzach, a ich przekazaniem do osoby zajmującej się stroną, postanowiono przymierzyć się
do zamówienia nowego projektu witryny internetowej Związku.
C) Pan Wiśniewski zaapelował do całego Zarządu o większą aktywność e-mail. Tłumacząc, iż
wiele spraw możemy wcześniej ustalić internetowo. Pan Matlak poparł swojego przedmówcę
przekonując zebranych iż jest to oszczędność czasu.

18) Termin następnego posiedzenia ustalono na 27 maja w Kożuchowie.

Protokół sporządził:
Aleksander Czerwoński

