Posiedzenie Zarządu Lubuskiego Związku Szachowego w dniu 22 października
2017 (niedziela, godz.12.00), WOSiR w Drzonkowie (Zielona Góra)
Na posiedzeniu Zarządu LZSZach 22 października 2017 w Lubsku pojawiło się 7 członków, czyli Zarząd odbył się w
pełnym składzie.
Na posiedzenie Zarządu Lubuskiego Związku Szachowego Prezes Zarządu Andrzej Modzelan przygotował następujący
program:
1. Realizacji ustaleń

przyjętych do realizacji podczas posiedzenia Zarządu LZSzach.

w dn.

28.05.2017
a) Protokół z posiedzenia Zarządu z dn. 28.05.2017 (Aleksander Czerwoński)
b) Zgłoszenie do KRS nowego składu Zarządu LZSzach. oraz innych, wymaganych dokumentów
(Aleksander Czerwoński)
c) pozostałe: przesyłanie wyciągu z konta, info o wypożyczeniu sprzętu na stronie, wykaz działaczy
zasłużonych, ustalenie pełnomocnika przez KR
2. Stan finansów LZszach. (Agnieszka Sowa, Andrzej Modzelan)
3. Uchwały przyjęte drogą elektroniczną (Aleksander Czerwoński)
4. Wyniki sportowe zawodników n/województwa, uzyskane od czerwca 2017 (Marek Matlak,
Grzegorz Murawski, Aleksander Czerwoński)
5. Omówienie administrowania CR z ramienia LZSzach. (Agnieszka Sowa)
6. Szachiści grają dla Polonii – Arkadiusz Wiśniewski, Mariusz Kudlak
7. Derby Lubuskie 2017 (Arkadiusz Wiśniewski, Marek Matlak, Andrzej Modzelan), w tym kryteria
wyboru uczestników.
8. Szachy w szkole w woj. lubuskim (A. Modzelan) – Kurs instruktorski i Turniej Finałowy 2018
9. Ligi Wojewódzkie – stan bieżący (Arkadiusz Wiśniewski) i założenia na rok 2018 (Mariusz Kudlak)
10. Kalendarz imprez 2018 Arkadiusz Wiśniewski
11. Omówienie Igrzysk Szkolnych – Drzonków, 22-29.10.2017 (Andrzej Modzelan)
12. Wolne wnioski
a) Sprawozdania krótkie z imprez zleconych przez LZSzach
b) ustalenie terminu sporządzenia protokołu z zebrania,
13. wnioski z MWJ w Lubsku
14. Termin kolejnego posiedzenia.
Program obrad został zaakceptowany.

Na wstępie postanowiono, że brązowa odznaka Polskiego Związku Szachowego nadaną Zdzisławowi
Krzysztofiakowi postanowiono wręczyć w trakcie meczu Północ-Południe 11 listopada br.
Aleksander Czerwoński poinformował, że dane w KRS są aktualne.
Omawiając stan finansów Skarbnik Agnieszka Sowa określiła je jako stabilne. Przy okazji wydatków na
Walny Zjazd Delegatów PZSZach-u Prezes Andrzej Modzelan omówił jego przebieg.

Uznano, że całość wydatków związanych z pobytem delegatów LZszach-u na WZD PZSzach. nie była
duża, ale niektóre wydatki były wysokie. O wydatkach na kolejne WZD pomówi w późniejszym
terminie.
Ustalono, że Robert Rogala ma zamieścić na stronie internetowej Związku informację o 30 kompletach
szachów z zegarami, które pozostają do dyspozycji w formie wypożyczenia dla organizatorów imprez
szachowych w województwie lubuskim.
Arkadiusz Wiśniewski zaproponował przeniesienie 15 kompletów z Żar do Zielonej Góry.
Wniosek przegłosowano jednogłośnie.
Informacja na stronie ma się znaleźć po ustaleniu lokalizacji sprzętu w Zielonej Górze.
Arkadiusz Wiśniewski realizując uchwałę 2/05/2017 przygotował wstępną listę zasłużonych działaczy.
Zwrócił uwagę, że niestety brakuje w LZSzach. ewidencji brązowych odznak, nadawanie których
pozostaje w gestii związków okręgowych. Przygotowanie takiej ewidencji zlecono A.Czerwońskiemu we
współpracy z A.Wiśniewskim.
Następnie przegłosowano nadanie Brązowej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Szachowego
Sławomirowi Persowskiemu, Danielowi Michalskiemu, Mariuszowi Kudlakowi, Pawłowi Partyce i
Jarosławowi Rysiowi
Prezes zaproponował, żeby Lubski Klub Szachowy opisał zasługi A.Kiełka i D.Bielińskiego do
ewentualnego wniosku o Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Związku Szachowego. Wniosek taki
będzie przegłosowywany przez Zarząd.
Następnie głosowano o wystosowanie wniosku do PZSZACh-u Srebrną Odznakę Honorową dla Tomasza
Sowy, Agnieszki Sowy i Grzegorza Murawskiego.
Za było 6. głosujących, jedna osoba się wstrzymała.
Następnie głosowano o wystosowanie wniosku do PZSZACh-u Srebrną Odznakę Honorową dla
Kazimierza Partyki.
Wniosek przegłosowano jednogłośnie.
Zarząd prosi o opisanie wniosku Pawła Partykę.
W sprawie podpisywania umów z członkami Zarządu postanowiono zaproponować Przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej Waldemarowi Szylce zaproponować zasady stosowane w PZSzach, w którym Prezes
podpisuje umowy z członkami Zarządu, zaś umowy z Prezesem podpisuje upoważniony członek Komisji
Rewizyjnej.
Stwierdzono, że protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został zatwierdzony elektronicznie.
Zawnioskowano, żeby o głosowaniach elektronicznych informowano za pomocą SMS, do czego Prezes
A. Modzelan się zobowiązał.
Omawiając wyniki zawodników n/województwa od czerwca br. Marek Matlak zwrócił szczególną uwagę,
że 11-letni Jakub Chyży reprezentował nasz kraj w Drużynowych Mistrzostwach Europy do lat 18.
W mistrzostwa Europy juniorów rozgrywanych w Rumunii Maria Siekańska (KSz Stilon Gorzów Wlkp)
zajęła 13., a Jakub Chyży (KSz Stilon Gorzów Wlkp) – miejsce 12.
W finałach Mistrzostw Polski Juniorów w roku przyszłym weźmie udział 11 zawodników z województwa
lubuskiego, w tym: siedmioro zawodników, którzy zapewnili sobie udział w MP w roku 2017
(P.Raczykowska, M.Karłyk, O.Wołoch. J.Chyży, M.Siekańska, M.Koziorowicz i J.Czechowski), i czworo
zawodników, którzy awansowali z rozgrywek strefy Dolnośląsko-Lubuskiej (M.Górkiewicz, Z.Siekańska,
M.Majdański i P.Musin). Lista jeszcze nie jest zamknięta, bo w listopadzie odbędzie się jeszcze Półfinał
MP juniorów.

Oznacza to postęp w porównaniu z rokiem 2017, kiedy to w rozgrywkach finałowych grało dziewięciu
zawodników n/województwa

Następnie poruszono temat reaktywowania działalności Lubuskiej Akademii Szachowej, do której
powołania dla finalistów MP juniorów powinny być wysyłane drogą mejlową.
M.Matlak opisał działanie Śląskiej Akademii Szachowej. Zaproponował organizowanie 1-2 sesji rocznie i
ulgi dla finalistów MP w wysokości 50%.
Zaproponowano zorganizowanie na początek w 2018 roku jednodniowej sesji dojazdowej (w godzinach
10.00-18.00), dopuścić do wykładów juniorów od „dobrej” IV kategorii. Zaproponowano lokalizację w
PWSZ w Sulechowie pod koniec stycznia. Wykłady byłyby przeprowadzane z podziałem na grupy:
Mistrzowska, „B” (kat.III-II) i „C” (kat.IV).
Zaproponowano wysokość opłat: finaliści MPJ – 40 zł, pozostali – 80 zł.
Komunikaty mają być gotowe do 11 listopada, draft przygotuje Grzegorz Murawski, a wydrukuje je
M.Kudlak.

W ramach omówienia administrowania CR z ramienia LZSzach. Agnieszka Sowa poinformowała, że była
na szkoleniu GIODO. Umowa z GIODO została podpisana, w jej ramach należy do A.Sowy wysyłać
skany podpisanych formularzy zgłoszeń zawodników do CR-u. Ważne jest, żeby sprawy związane z
zawodnikami z kategoriami centralnymi wysyłać bezpośrednio do odpowiedzialnego za CR w PZSzach
Zenona Chojnickiego.
W związku z akcją PZSzach-u „Szachiści grają dla Polonii” LZSzach postanowił wytypować turnieje w
Sulechowie i Krośnie Odrzańskim.
Mecz „Północ – Południe” poprzedzi tradycyjny Turniej Niepodległości, który odbędzie się w Zielonej
Górze 11 listopada. Impreza ruszy o godz.10.00, a mecz na 20 szachownicach rozegrany zostanie w
godz. 10.15-11.15 (tempo: 30 min. dla zawodnika). Transport strony przyjeżdzającej zostanie
sfinansowany przez LZSzach, który również dołoży się do kosztów sędziowania.

Omawiając następny punkt obrad A.Modzelan zwrócił uwagę, że corocznie przeprowadzamy jeden
kurs dla nauczycieli. Przeprowadzony zostanie również w 2018 roku (3 zjazdy w marcu-kwietniu), w
lutym przeprowadzona zostanie (z pomocą Kuratorium) konferencja metodyczna.
Turniej finałowy programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” w 2018 roku odbędzie się 1 czerwca,
termin lubuskiego turnieju zostanie ustalony prawdopodobnie na koniec maja 2018.

Omawiając ligi wojewódzkie. A.Wiśniewski opisał rozegraną w Sulechowie Ligę Wojewódzką Juniorów,
w której wzięło udział 15 zespołów. Miejsca na podium zajęły zespoły: I – ŻKSz Żary, II- STMGK
Strzelce Krajeńskie, III- KSGU „Tęcza” Krosno Odrzańskie.
Na wysoką frekwencję wpłynęło m.in. kilka telefonów, które A.Wiśniewski wykonał do klubów.

Omawiając kalendarz imprez 2018 zaproponowano organizowanie „Młodej Ligi” dla dzieci do lat 10 na 4
szachownicach, w tym jednej dziewczynki (tempo – 30 minut dla zawodnika). Liga Juniorów będzie
grana 6 szachownicach (tempo: 30 min. + 30 sekund na ruch). Pierwszy zjazd ma się odbyć
20.01.2018, miejsce ma być ustalone po określeniu liczby zgłoszonych drużyn. Termin zgłoszeń
ustalono na 20 XII 2017, a komunikat przygotuje M.Kudlak.

Liga Seniorów, podobnie jak Liga Juniorów rozegrana zostanie w cyklu ZIMA/WIOSNA na 5.
szachownicach (4+ 1 kobieta), tempem 60 minut + 30 sekund na ruch. Termin zgłoszeń – 20 grudnia,
I Zjazd – 28 stycznia 2018 na PWSZ w Sulechowie, komunikat przygotuje M.Kudlak.

Omawiając zbliżające się III Igrzyska Szkolne, A. Modzelan zwrócił uwagę, że dzięki organizowaniu ich
w Drzonkowie weźmie w nich udział bardzo duża liczba zawodników z naszego województwa.

W trakcie dyskusji nad wolnymi wnioskami postanowiono wprowadzić obligatoryjne sprawozdania z
imprez Lubuskiego Związku Szachowego. Drobne sprawy zdecydowano się rozstrzygnąć elektronicznie.

Termin następnego posiedzenia Zarządu LZSzach. ustalono na 4 lutego 2018 w Gorzowie Wlkp.

