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Konferencja Sędziów PZWarc 

1. Członkowie Kolegium Sędziów w składzie Sylwester Flisikowski - przewodniczący KS, 

Arkadiusz Biadasiewicz - członek oraz Dariusz Trafny - członek, przywitali przybyłych sędziów 

na konferencji. Pogratulowano zdania egzaminu nowym sędziom oraz podwyższenia klas 

sędziowski innym kolegom, przedstawiono plan konferencji. 

2. Na przewodniczącego konferencji wybrano jednogłośnie Arkadiusza Biadasiewicza. 

3.  Sekretarzem konferencji jednogłośnie został wybrany Sebastian Knap. 

4. Przewodniczący kolegium sędziowskiego Sylwester Flisikowski przedstawił sprawozdanie 

za rok 2017.  W ubiegłym roku odbyła się jedna konferencja sędziowska w Dąbkach. Z 

głębokim żalem stwierdzono, iż nie udało się przeprowadzić egzaminu dla kandydatów na 

nowych sędziów. Wspomniano również, iż udało się w porozumieniu z obecnym Prezesem 

PZWarc p. Magdą Pawłowską podnieść dietę sędziowską, która wynosić ma teraz 

odpowiednio 150 złoty brutto dla sędziego głównego oraz 120 złoty brutto dla sędziego 

rundowego. Zarząd PZWarc pozytywnie zaopiniował wniosek KS o szybsze przedstawienie 

imprez, które będą odbywał się pod egidą PZWarc w celu zaproponowania kandydatów na 

sędziego głównego. 

5. Kolega Arkadiusz Biadasiewicz w celu usprawnienia przebiegu konferencji, z uwagi na 

obszerność materiału dotyczącego proponowanych zmian w Kodeksie Warcabowym 

zasugerował, aby wszyscy zainteresowani zapoznali się z materiałem przygotowanym przez 

Kolegium Sędziowskie. Materiał zostanie udostępniony w formie elektronicznej na specjalnie 

utworzonej grupie na Facebook. Uczestnicy konferencji jednogłośnie przystali na tą 

propozycję. 

6. Kolega Sylwester Flisikowski zachęcił zgromadzonych sędziów do zapoznania  i stosowania 

programu do sędziowaniu Draught Arbiter. Wymieniono niedoskonałości programu m.in. 

brak polskiej nakładki językowej, brak rankingu krajowego czy brak polskich klubów. 

Wskazano również plusy programu jakimi są możliwość bezpłatnego rejestrowania turnieju 

na serwerze FMJD dzięki czemu możemy automatycznie rejestrować turnieje w rankingach 

FMJD. Program jest również bezpłatny bez konieczności wykupywania licencji. Program ten 

został specjalnie stworzony dla celów FMJD i przy obecnej tendencji do ujednolicenia 

naszych przepisów z przepisami FMJD program ten w niedalekiej przyszłości zostanie 

programem wiodącym wśród sędziów. Kolega Ireneusz Wieczorek poinformował o 

problemie z wykupieniem licencji dla programu chessarbiter. Według niego nie ma już 

licencji dożywotnich, a obecnie co roku należy uiszczać opłaty w celu odnowienia licencji na 

program. KS zobligowało się do weryfikacji problemu. 



7. Kolega Bartosz Socha był zadowolony z jakości plików turniejowych wysyłanych przez 

sędziów. Kolegium sędziowskie ma jednak zastrzeżenia do estetyki plików umieszczanych na 

serwerach chociażby chessarbiter. Zachęcono sędziów do większego wkładu własnego w 

poprawę wyglądu plików turniejowych. 

8. Kolega Arkadiusz Biadasiewicz przedstawił najważniejsze zmiany w przepisach FMJD, m.in  

zrezygnowanie w systemie szwajcarskim z punktacji pomocniczej średniego Solkoffa i 

zastąpienie go Solkoffem redukowanym oraz parowanie od drugiej rundy w grupach 

punktowych wg Solkoffa, a w drugiej kolejności Sonneborg-Bergera. Przedstawiono również 

zmiany w systemie zdobywania tytułów międzynarodowych jak również kosztów z tym 

związanych. Poinformowano o sposobie naliczania rankingów FMJD w zależności od czasów 

gry (liczone dla 60 ruchów – jako 100% przy czasie powyżej 4h dla obu zawodników, 50% 

przy czasie min. 3:30, 25% - przy min.2 h; dla czasów krótszych oddzielny ranking aktywne-

blitz) .  

9. Członkowie KS zwrócili uwagę na wyrobienie przez sędziego większego autorytetu na 

zawodach. Dbanie o porządek na sali gry jak i poza nią. Egzekwowanie od zawodników 

postaw FAIR PLAY. 

 

10. Podczas wolnej dyskusji tematem rozważań przez uczestników konferencji było m.in.: 

 - niewłaściwe zachowanie zawodników podczas turniejów, wychodzenie poza salę gry bez 

wiedzy sędziego głównego, notoryczne spóźnienia, podejrzenia o wykorzystywanie podczas 

wychodzenie z sali programów komputerowych na telefonach komórkowych, 

- poddano dyskusji wprowadzenie większej ilości sędziów na imprezach organizowanych 

przez PZWarc 

- zachęcono sędziów do przeprowadzenia rzetelnych odpraw technicznych na których mają 

przedstawiać swój styl sędziowania 

- poruszono problem późnego zgłaszania się zawodników na turnieje warcabowe zarówno do 

organizatora turnieju jak i do sędziego głównego, 

- omówiono również sporne sytuacje jakie zaistniały na planszach warcabowych podczas gier  

- zapytano również o gratyfikacje kar adekwatnie do przewinienia, aby piętnować w sposób 

jednoznaczny osoby które zostaną złapane na korzystaniu z pomocy programów 

komputerowych  

- swoje problemy przedstawili również obecni sędziowie ze Stowarzyszenia "CROSS", w 

miarę możliwości zaproponowano im rozwiązania bieżących problemów 

11. Po wyczerpaniu wszystkich wątków, podziękowano wszystkim uczestnikom za przybycie. 



Do protokołu załączono listę obecności. 

Na tym protokół zakończono. 

 

W konferencji wzięli udział (lista obecności) 

1. Sylwester Flisikowski 

2. Dariusz Trafny 

3. Arkadiusz Biadasiewicz 

4. Sebastian Knap 

5. Stanisław Rak 

6. Robert Sobczyk 

7. Mirosław Grabski 

8. Ewa Grabska 

9. Sylwia Kuc 

10. Danuta Skrzyńska 

11. Rafał Chrząszcz 

12. Jan Chrząszcz 

13. Marcin Chęsiak 

14. Ireneusz Wieczorek 

15. Przemysław Maślona  

16. Leon Mikulicz 

 

 

 


