
Posiedzenie Zarządu Lubuskiego Związku Szachowego w dniu 28 maja 2017 
(niedziela, godz.10.00), LDK w Lubsku

Na posiedzeniu Zarządu LZSZach 28 maja 2017 w Lubsku pojawi ło się 6 członków, nieobecność Arkadiusza 
Wiśniewskiego była zapowiedziana i usprawiedliwiona.

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. 26.03.2017 
1.Protokół z posiedzenia konstytuującego Zarządu z dn. 26.03.2017 (Aleksander Czerwoński)
2.Zgłoszenie do KRS nowego składu Zarządu LZSzach. oraz innych, wymaganych dokumentów             
(Aleksander Czerwoński)
3.Stan finansów LZSZACH. (Agnieszka Sowa, Andrzej Modzelan)
4.Uchwały przyjęte drogą elektroniczną (Aleksander Czerwoński)
5.Szachy w szkole w woj. lubuskim (A. Modzelan) – Turniej Finałowy 1 czerwca br.
6.Ligi Wojewódzkie – stan bieżący i założenia na rok 2018 (Aleksander Czerwoński)
7.Kalendarz imprez 2018 (Mariusz Kudlak)
8.Omówienie OOM – Drzonków, 1-8.04.2017 (sprzęt dla LZSzach – Andrzej Modzelan)
9.Wolne wnioski (Arkadiusz Wiśniewski):
10.„Pierwszy wniosek dotyczy NIE POBIERANIA opłat związanych z organizacją turniejów 
klasyfikowanych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia bieżącego roku.”

11.„Drugi wniosek jaki chciałbym dać pod głosowanie dotyczy stworzenia wykazu działaczy z naszego 
województwa (dwie trzy osoby), których można wyróżnić honorową odznaką PZSzach. W kolejnym 
etapie tego wniosku przy dogodnej okazji uroczyście dokonać ich odznaczenia, najlepiej jeszcze w tym 
roku. Na osobę sporządzającą propozycję wyróżnień honorową odznaką PZSzach zgłaszam moją 
własną osobę.”
12.Funkcjonowanie strony lzszach.pl
13.Mecz Północ – Południe 2018
14.Kierunki rozwoju szachów w woj. lubuskim i etyka organizowania turniejów szachowych
15.Założenia przed WZD PZSzach. – 18 czerwca 2017
16.Założenia do zmian statutowych w LZSzach.
17.Regulamin Zarządu LZSzach. 2017 -2020
18.Inne wnioski – termin kolejnego posiedzenia.

Program obrad został zaakceptowany.

Aleksander Czerwoński omówił protokół posiedzenia konstytuującego Zarząd i stan zgłoszenia zmian do
KRS.
Ustalono, że Marek Matlak na miejscu w Zielonej Górze sprawdzi  ww. kwestie w Sądzie Rejonowym.

Stan finansów omówiła Agnieszka Sowa. Poinformowała, ze na koncie znajduje się kwota 10.057,12 
PLN, z której planowana jest opłata na rzecz PZSzach-u w wysokości ok.1000,00 PLN.
Na wniosek Mariusza Kudlaka zobowiązano Skarbnika A.Sowę do wysyłania co kwartał do członków 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej wyciągu z konta.

A. Czerwoński przedstawił uchwałę 1/IV/2017 dotyczącą Kadry Wojewódzkiej Juniorów.

Turniej finałowy projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, planowany na 1 czerwca 2017 omówił 
Andrzej Modzelan. Wezwał wszystkich do organizacyjnego wsparcia imprezy, gotowość pomocy oprócz 
Prezesa zadeklarowali A.Czerwoński, M.Matlak, Radosław Świderski z Gorzowa Wlkp. i Paweł Nowicki z 
Zielonej Góry. Sędziować będą Tomasz Sowa i Krzysztof Heba.
Do turnieju zgłosiło się 47 drużyn szkolnych, w związku z czym ustalono sposób dostarczenia 
niezbędnych do przeprowadzenia imprezy stu kompletów sprzętu.
M.Matlak przypomniał, że przed rokiem sala była przed turniejem nieprzygotowana, w związku z tym 
do ustawienia stołów niezbędni będą wolontariusze.



Ponieważ Województwo Lubuskie nie przyjęło oferty organizacji imprezy, odbędzie się ona bez 
dofinansowania. Tym niemniej w trybie awaryjnym UM WL przekaże na upominki dla dzieci 200 egz. 
przyborów szkolnych (tzw. podkreślaczy). LZSzach. daje dyplomy, pucharki, medale. Zapewni również 
wodę w trakcie rozgrywek.
O imprezie media zostaną poinformowane przez M.Matlaka. Koszt imprezy ze strony LZSzach. wyniesie 
ok.2200,00 PLN.

Mariusz Kudlak podniósł temat niedogodności terminu 1 czerwca , okazuje się, że dzieci czasami wolą 
inne imprezy. W związku z tym w 2018 rozważony będzie inny termin.

A.Czerwoński omówił stan lig wojewódzkich, których jest fatalny. M.in. z powodu nieustalenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem terminów, KSz STILON nie wziął udziału w II Zjeździe.
Prezes przypomniał, że zgodnie z polityką PZSzach-u w drużynach Lig Seniorów musi być szachownica 
kobieca. Po czym zaproponował ustalanie sztywnych terminów rozgrywania meczów. Informacje o 
imprezach kluby muszą dostarczać do kalendarza 2018 już w październiku 2017. Ligę należy 
przeprowadzić centralnie w Sulechowie w dwie niedziele. System ma być skoszarowany - grupowy lub 
szwajcarski. Grać należy w składach wg systemu ligowego (6 szachownic, w tym jedna kobieca.)

Komunikat Ligi Juniorów 2017, który przygotuje M.Kudlak należy opublikować w czerwcu. Tempo ma 
być szachów szybkich, na dystansie siedmiu rund. Liga ma być rozegrana w ciągu jednego dnia we 
wrześniu, np. 23 września, w składach 4-osobowych, bez ograniczeń dotyczących gry zawodników w 
ligach centralnych. Nazwa imprezy ma brzmieć „Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów”.

Przy omawianiu kalendarza 2018 M.Kudlak zaproponował lepsze wykorzystanie stycznia i lutego, np. 
17 stycznia mógłby odbyć się Zjazd Ligi.
Przy okazji omówiono temat reaktywowania „Derbów Województwa”. Mecz przy okazji turnieju 11 
listopada w Zielonej Górze przeprowadzi Fundacja Mistrzostwa Szachowego,  na 20 szachownicach wg 
regulaminu z 2015 roku.
A.Modzelan z A.Czerwońskim opracuje skład „Północy”, a A.Wiśniewski z Grzegorzem Murawskim – 
skład „Południa”. Ekipie dojeżdżającej sfinansuje się transport.
Wstępnie ustalono, że Derbami 2018 zajmie się M.Kudlak.

A.Modzelan omówił Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, która odbyła się w kwietniu w Drzonkowie. 
Impreza wyszła bardzo pozytywnie, w klasyfikacji województw Lubuskie zajęło 7 miejsce, a w 
klasyfikacji klubów KSz Stilon Gorzów Wlkp. był czwarty. Z dotacji ministerialnej dostaliśmy 24 
komplety sprzętu do transmisji wraz z zegarami, które włączyliśmy do zasobów LZSZach. Decyzją 
prezesa projektor przekazano KSz Stilon, wiodącemu klubowi.

Na stronie internetowej należy zamieścić informację o możliwości wypożyczania sprzętu (24 komplety 
do transmisji, a także 30 kompletów szachów z zegarami.)

Następnie poddano pod głosowanie wniosek A.Wiśniewskiego o nie pobieranie opłat rankingowych. Nikt
nie zagłosował za, 5 głosów było przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Padło kontrpropozycja: dla pierwszych startów w Lidze Seniorów i w Lidze Juniorów (brak startu od 
sezonu 2014/15) – zniżka we wpisowym w wysokości 50%. W głosowaniu było 6 głosów za przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Następnie głosowano nad stworzeniem wykazu działaczy, których można by wyróżnić honorowymi 
odznakami PZSzach. W głosowaniu 6 osób było za, koordynatorem wybrano A.Wiśniewskiego.

A.Sowa zaproponowała przeprowadzenie w trakcie Festiwalu im. Em.Laskera w Gorzowie  kursu 
sędziowskiego. Kurs przeprowadzi Tomasz Sowa, który również przygotuje komunikat.

A.Modzelan wniósł o przyznanie brązowej odznaki PZSzach. dla Zdzisława Krzysztofiaka.
 W głosowaniu było 6 głosów za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Poruszono temat funkcjonowania strony. Podkreślono, że administrującemu stroną Robertowi Rogali 
trzeba przekazywać gotowy produkt, informacje przygotowane już do publikacji.
Do stycznia 2018 roku R.Rogala przygotuje projekt nowej strony.

Następnie krótko omówiono założenia na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku 
Szachowego.



Przy omawianiu Regulaminu Prac Zarządu LZSzach-u postanowiono uaktualnić stary o zmiany 
personalne.

W związku ze wskazanym przez księgową Danutę Świderską stanem prawnym dotyczącym umów z 
członkami Zarządu zlecono Komisji Rewizyjnej wskazanie pełnomocnika uprawnionego do podpisywania
takich umów.

Następnie Prezes A.Modzelan z myślą o szkoleniowcach z naszego województwa zaproponował 
przeprowadzenie na jesieni kursu instruktorskiego w formacie 2 zjazdów: w Gorzowie W. i Zielonej 
Górze (lub Kożuchowie)

Temat kierunków rozwoju szachów i etyki organizacji imprez zagaił M.Kudlak. W fazie luźnej dyskusji 
zasugerował wymyślanie nowych form działalności.

M.Matlak pytał o dofinansowanie organizacji mistrzostw wojewódzkich. Prezes zasugerował, aby 
przyszłe komunikaty organizacyjne musiały być przedstawiane Związkowi do akceptacji.

Wstępne propozycje zmian statutowych maja zostać zaprezentowane przez M.Kudlaka po wakacjach.

W ramach innych wniosków M.Kudlak zaproponował wprowadzenie obowiązku udziału w Mistrzostwach 
Województwa przez członków Kadr. Uznano jednak, że aspekt sportowy powinien przeważać (tzn. żeby 
najlepsi zawodnicy nie musieli grać w zawodach poniżej ich poziomu sportowego).

Kończąc posiedzenie Zarządu w Lubsku postanowiono termin następnego ustalić na 19 listopada 
(godz.10.00) w Krośnie Odrzańskim – w trakcie przeprowadzanej tam w tym terminie imprezy 
szachowej.


