Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.
Minął już jakiś czas od kiedy 24 września 2016 roku w Dąbkach w wyniku wyborów
powołano nowe władze Kolegium Sędziów Warcabowych. W jego skład weszli: Przewodniczący Sylwester Flisikowski, członkowie – Arkadiusz Biadasiewicz i Dariusz Trafny.
Dziękujemy obecnym sędziom za zaufanie.
W tym czasie Kolegium analizowało sprawy pilne mające wpływ na pracę w 2017 r. czyli:
- wysokość składek sędziowskich,
- termin wpłaty składek,
- kryterium doboru sędziów na zawody.

Równolegle KS zbiera informacje o zauważonych błędach w programie „ChessArbiter Pro
warcaby”. Do końca listopada zamierza wydać oficjalny komunikat w tej sprawie.

W lutym 2017 roku upłynie 10 lat od uchwały Walnego Zgromadzenia PZWarc o
zatwierdzeniu Kodeksu Warcabowego.
W tym miejscu trzeba przypomnieć i jeszcze raz podziękować osobom, które w dużej mierze go
tworzyły, kolegom: Jackowi Pawlickiemu, Markowi Maćkowiakowi i Leszkowi Łysakowskiemu oraz
wszystkim innym, którzy dołożyli chociaż małą cegiełkę do jego dzisiejszego kształtu.
Od tego czasu technika wykonała milowy skok, zegary analogowe trafiły na półki, a standardem
stało się korzystanie z zegarów cyfrowych. Dzisiaj zarówno PZWarc jak i kluby dysponują taką ich
ilością, że idąc za zmianami wprowadzonymi przez FMJD, a zapisanymi w Aneksie 3 pkt.6.1.
„Oficjalnych Przepisów FMJD” Komisja Sędziowska zaproponuje zmiany Kodeksu Warcabowego
dostosowujące go do czasów z tempami Fischera granych obecnie na świecie.
Jednocześnie KS zaproponuje kosmetyczne poprawki do KW, dążąc do unikania jego interpretacji
oraz dodanie kilku punktów wynikłych ze zmian przepisów FMJD.
Zmiany te mają na celu unifikację przepisów oraz uniknięcie przez zawodników grających w
turniejach międzynarodowych konsekwencji wynikłych z nieznajomości przepisów FMJD.

W dalszej kolejności, po przeprowadzeniu zmian w Kodeksie Warcabowym, KS planuje
zorganizować kurs sędziowski.

Komisja Sędziowska zwraca się z prośbą do wszystkich sędziów o wysyłanie na adres
ks@warcaby.pl deklaracji o gotowości do prowadzenie zawodów PZWarc w 2017 roku. Deklaracja
ta, oprócz opłaconych w terminie składek, będzie podstawą do wyznaczenia sędziów w oficjalnych
zawodach PZWarc. Oczywiście można deklarować kilka, a nawet wszystkie turnieje.

W Rejestrze PZWarc ( http://rejestr.warcaby.pl), przy nazwisku każdego sędziego, znajdują
się adresy mailowe. Prosimy o sprawdzenie ich aktualności, w przypadku niezgodności prosimy o
informacje na adres ks@warcaby.pl oraz biuro@warcaby.pl.

