SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
za okres od 17 czerwca 2019 r. do 20 września 2020 r.
na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach
Warszawa, 20 września 2020 roku

Władze PZSzach
Od 17 czerwca 2019 r. (w dniu 16 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów
PZSzach) Zarząd działał w następującym składzie :
1. Radosław Jedynak – Prezes.
2. Artur Jakubiec – Wiceprezes ds. sportu wyczynowego.
3. Paweł Zaskalski – Wiceprezes ds. sportu powszechnego.
4. Maciej Cybulski – Wiceprezes ds. marketingu i promocji.
5. Aleksander Sokólski – Skarbnik.
6. Paweł Dudziński – Członek zarządu; zrezygnował z funkcji; od 17.02.2020 r . Anna Mrozińska.
7. Krzysztof Góra – Członek zarządu.
8. Kamila Kałużna– Członek zarządu.
9. Robert Siekanka– Członek zarządu.
10. Łukasz Turlej– Członek zarządu.
Terminy zebrań zarządu na okres sprawozdawczym:
- 2019: 7 września, 10 listopada;
-2020: 8 lutego, 2 sierpnia.
W sumie cztery zebrania zarządu (zebranie w II kwartale 2020 r. odbyło się on-line z uwagi na pandemię
koronawirusa).
Po zebraniu Zarządu w dniu 8 lutego 2010 r. członek zarządu Paweł Dudziński złożył rezygnację z funkcji
z powodów osobistych. Uchwałą Zarządu PZSzach nr 17/02/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. do składu
zarządu została dokooptowana Anna Mrozińska.
Uchwałą Zarządu PZSzach nr 18/02/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. Zarząd przyjął rezygnację Sekretarza
Generalnego PZSzach Waldemara Taboły z powodów zdrowotnych. Na funkcję nowego Sekretarza
Generalnego PZSzach Zarząd powołał mistrza międzynarodowego Krystiana Kuźmicza. Na stanowisko
Dyrektora Biura PZSzach powołano Beatę Kowalewską.
W okresie sprawozdawczym zarząd PZSzach podjął 42 uchwały w 2019 r. i 51 uchwał w 2020 r.
W marcu 2020 na podstawie uchwały nr 24/03/2020 zarząd zatwierdził nowy Regulamin Zarządu
PZSzach, gdzie strukturę zarządu tworzą, koordynowane przez prezesa, następujące piony:
1. Pion Zarządzania Związkiem,

2. Pion Sportu Wyczynowego,
3. Pion Sportu Powszechnego,
4. Pion Marketingu i Promocji.
Struktura niniejszego sprawozdania odzwierciedla ten podział. Ponadto sprawozdanie składa się
z dwóch oddzielnych części tj. niniejszego sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzonego przez
biegłego rewidenta sprawozdania finansowego obejmującego bilans za rok 2019, rachunek zysków
i strat za rok 2019 oraz informację dodatkową za rok 2019.
W Pionie Zarządzania Związkiem zgodnie z nowymi zapisami Regulaminu PZSzach osobą
odpowiedzialną za kierowanie pracami Pionu Zarządzania Związkiem jest Prezes Zarządu. W Pionie
Zarządzania Związkiem działają: a) Członek Zarządu ds. informatycznych, b) Członek Zarządu
z Departamentu ds. Prawnych, c) Skarbnik. Przy okazji uchwalania zapisów nowego Regulaminu
Zarządu zostały ustalone zakresy odpowiedzialności osób działających w poszczególnych pionach.
Organami wspierającymi działalność pionów są: 1. Komisje statutowe (zwyczajne) oraz Komisje stałe
lub okresowe Zarządu 2. Sekretarz Generalny PZSzach 3. Biuro PZSzach.

Sprawozdanie Pionu Zarzadzania Związkiem
Program E-Szach
W sierpniu 2019 nastąpiła intensyfikacja prac związana z realizacją projektu „E-SZACH”. Polski
Związek Szachowy zaprosił do przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego
na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu systemu e-usług wspomagających zarządzanie Polskim
Związkiem Szachowym zwanego „E-SZACH” wraz z zapewnieniem usługi udostępnienia infrastruktury
na potrzeby funkcjonowania tego systemu. Wymagania wobec Wykonawcy oraz zakres usług zostały
uwzględnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia E-SZACH. Przewidziano 24 miesiące na realizację
projektu. Wyznaczono Aleksandra Sokólskiego na osobę z Zarządu PZSzach nadzorującą sprawy
projektu. Należy zaznaczyć, że projekt uzyskał pozytywną rekomendację Komitetu Rady Ministrów ds.
Cyfryzacji do realizacji w latach 2019-2020. Podczas Zebrania Zarządu 10 listopada 2019 Prezes PZSzach
poinformował o stanie prac nad Projektem „E-Szach”, w tym - o pozyskaniu finansowania na realizację.
Podzielił się również informacją, że na chwilę obecną PZSzach otrzymał decyzję odmowną odnośnie
finansowania ze środków UE. Zostało złożone odwołanie od tej decyzji, które odrzucono, a środki
ostatecznie nie zostały przyznane.
Rebranding
W listopadzie 2019 Zarząd przyjął przedstawiony przez Komisję ds. Promocji plan rebrandingu
znaków PZSzach. Na realizację działań z tym związanych Zarząd przyznał środki z nadwyżki budżetowej
wykazanej po III kwartale 2019. Jedną z istotnych zmian będzie stworzenie i wdrożenie nowego
projektu logotypu Polskiego Związku Szachowego.
Zasada „zero tolerancji”
Obserwacja przebiegu najważniejszych turniejów oraz sygnały od organizatorów
najważniejszych imprez szachowych spowodowały przyjęcie przez Zarząd PZSzach uchwały w sprawie
bezwzględnego zakazu posiadania telefonów komórkowych podczas najważniejszych turniejów rangi
mistrzowskiej (Uchwała nr 82/11/2019). Polski Związek Szachowy wprowadził zasadę „zero tolerancji”
dla posiadania przy sobie telefonu komórkowego lub innych narzędzi mogących posłużyć

do podpowiedzi w trakcie partii lub komunikacji z osobą trzecią w czasie trwania rundy na
najważniejszych turniejach w kraju. Pod przepisy podlegają Indywidualne Mistrzostwa Polski i
Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach oraz Ekstraliga Seniorów. Przepisy obowiązują
tylko w szachach klasycznych.
Działania związane z pandemią koronawirusa
W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP na początku marca 2020 r. stanu zagrożenia
epidemicznego na terytorium kraju, a także w nawiązaniu do wcześniejszych rekomendacji
Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Sportu, zarządy polskich
związków sportowych ogłaszały kolejne specjalne komunikaty w sprawie wprowadzenia stanu
epidemicznego na terytorium RP oraz rekomendowały wszystkim powstrzymywanie się od wszelkich
aktywności sportowych i pozostanie w domach, do odwołania. Prezes PZSzach w dniu 10 marca 2020
wprowadził Zarządzenie 1/03/2020 w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych.
Zgodnie z rekomendacją władz państwowych w sprawie ograniczania rozprzestrzeniania się
wirusa COVID-19 przekazaną przez Ministerstwo Sportu w dniu 10 marca br. Polski Związek Szachowy
zalecił odwołanie wszystkich imprez szachowych planowanych od dnia 11 marca br. na terenie Polski.
Zalecenie obowiązywało co najmniej do 31 marca br. Ważnym punktem rozporządzenia było, że
turnieje szachowe rozpoczęte w okresie obowiązywania zalecenia wbrew stanowisku Polskiego
Związku Szachowego nie będą zaliczane do klasyfikacji rankingowej, a uzyskane wyniki nie będą
uznawane jako podstawa do uzyskania tytułów i norm.
Wskutek zamrożenia wszelkiej działalności turniejowej pod koniec marca br. w PZSzach
wprowadzono działania oszczędnościowe, w tym m.in. zdalny system wykonywania obowiązków,
obniżenie wynagrodzeń pracowników PZSzach, obniżenie wymiaru czasu pracy, wstrzymanie prac nad
czasopismem MAT, odwołanie Turniejów Czwartkowych. Ponadto PZSzach złożył wnioski do ZUS i ZGN
w celu wykorzystania elementów tarczy antykryzysowej. Oszczędności dotyczące czynszu za lokal
wyniosły około 25% miesięcznie.
19 maja 2020 Polski Związek Szachowy przekazał rekomendacje związane z III Etapem
odmrażania sportu. Były to wytyczne Polskiego Związku Szachowego dla organizacji turniejów i szkoleń
szachowych w świetle „III Etapu odmrożenia polskiego sportu” po 18 maja 2020. Podkreślono, że Polski
Związek Szachowy ściśle stosuje się zaleceń oraz wytycznych Ministra Sportu. Opublikowano ogólne
ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych, opracowane przez Ministerstwo Sportu:
A) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub
sprzętu,
B) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła
sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w
rozporządzeniu,
C) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub
sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

D) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po
każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
E) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między
wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między
grupami korzystających,
F) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając
obiekt,
G) zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.
Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od
powierzchni obiektu: do 300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d
801 m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.
Szczegółowe zalecenia Polskiego Związku Szachowego:
– bezwzględna dezynfekcja wszystkich bierek, szachownicy, zegara oraz bezpośredniego otoczenia
szachownicy przed i po szkoleniach/ każdej partii szachowej.
– zaleca się uczestnictwo w szkoleniach/zawodach sportowych w masce ochronnej oraz rękawiczkach
jednorazowych.
– zaleca się odstępstwo od podawania ręki przed i po rozpoczęciu partii szachowej.
– zaleca się zachowanie najdalszej możliwej odległości między zawodnikami (stosowanie jak
najszerszych stołów do gry, wprowadzenie zakazu tzw. „wiszenia nad szachownicą) oraz stolikami, w
przypadku szkoleń – jedna osoba w ławce.
– uwaga: niemożliwe jest korzystanie z sal konferencyjnych znajdujących się na obiektach sportowych
15 maja br. skończył się czas obowiązywania rekomendacji Polskiego Związku Szachowego,
dotyczącej bezwzględnego odwołania imprez szachowych w Polsce. W przypadku, gdy Organizator
spełni wszystkie wymagania wynikające z wytycznych Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku
Szachowego oraz obowiązującego prawa, dopuszczone jest wznowienie prowadzenia działalności
szachowej.
Miesiąc później 16 czerwca wprowadzono rekomendacje związane z IV Etapem odmrażania sportu.
Wytyczne Polskiego Związku Szachowego dla organizacji turniejów i szkoleń szachowych w świetle „IV
Etapu odmrożenia polskiego sportu” po 4 czerwca 2020, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12
czerwca 2020 oraz zgody Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu były
następujące:
- Polski Związek Szachowy ściśle stosuje się zaleceń oraz wytycznych Ministra Sportu.
– w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z
obiektów sportowych. W dalszym ciągu niezbędne jest jednak spełnienie wymagań sanitarnych i
określonych w rozporządzeniu limitów.

– można zorganizować i przeprowadzić wydarzenia i zawody sportowe zarówno w terenie otwartym
jak i na obiektach sportowych.
– można organizować turnieje w halach sportowych, bez udziału publiczności. Rozporządzenie określa
dopuszczalną liczbę uczestników turnieju, tj. 250 uczestników. Limit ten nie odnosi się do osób
obsługujących zawody. Turniej odbywa się bez udziału publiczności.
– rodzice nie mogą być na hali sportowej podczas turnieju dla dzieci, limit 250 osób dotyczy jedynie
uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału
publiczności.
– w wydarzeniach sportowych możliwy będzie udział publiczności od 19 czerwca br., a do tego dnia
zostaną opracowane szczegółowe zasady na jakich będzie to możliwe.
– obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się do osób uprawiających sport, dotyczy to wszystkich
form aktywności.
– Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2
metrowego dystansu społecznego, gdy ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe.
Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie), tak często jak tylko
jest to możliwe w przypadku danego sportu.
– Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z
użytkownikami.
Wytyczne sanitarne na koniec czerwca 2020:
Rozporządzanie określa ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot
uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć
sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem
sportowym):
•

weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu
sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

•

dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

•

zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym
z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu
sportowego,

•

dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających(z
wyłączeniem siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),

•

zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć,
wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt
pomiędzy tymi osobami.

Obowiązek noszenia maseczki dotyczy wszystkich zawodników, sędziów i organizatorów. Maseczkę
można zdjąć tylko w momencie uprawiania sportu – tj. przy samej szachownicy.
UWAGA! Główny Inspektor Sanitarny może wydać również własne wytyczne dotyczące danego rodzaju
działalności.
Zalecenia z IV Etapu odmrażania sportu oraz zgoda Departamentu Sportu Wyczynowego pozwoliły na
rozpoczęcie działań związanych z organizacją najważniejszego krajowego wydarzenia szachowego czyli
Indywidualnych Mistrzostw Polski.
Mimo problemów i ograniczeń związanych z pandemią udało się zorganizować Ekstraligę, I, II ligę i
wiele openów. Związek optymistycznie patrzy w przyszłość choć zdaje sobie sprawę z licznych zagrożeń
dla organizacji turniejów jakie niesie ze sobą sytuacja epidemiczna zwłaszcza w okresie jesiennozimowym.
Radosław Jedynak
Prezes PZSzach
/-/

Sprawozdanie Pionu Sportu Wyczynowego
Sprawozdanie Sportowe od 07.06.2019 do 20.09.2020
Imprezy mistrzowskie:
W 2019 roku odbyły się rozgrywki z cyklu kwalifikacji do meczu o mistrzostwo świata:
- Grand Prix FIDE (bezpośredniej kwalifikacji do Turnieju Kandydatów).
W całym cyklu dobrze radzili sobie Jan Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka) – 5 miejsce w cyklu oraz
Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn) – 8 miejsce w cyklu.
W pamięci polskich kibiców zapadnie występ w GP w Hamburgu (4-17.11.2019), w którym Jan zajął II
miejsce.

- Puchar Świata (09.09-04.10.2019 Chanty-Mansyjsk, Rosja)
W Pucharze Świata wystąpiło 4 Polaków. Niestety 3 z nich odpadło w I rundzie:
GM Radosław Wojtaszek – GM Johan-Sebastian Christiansen (Norwegia – 2558) 0-2
GM Kacper Piorun – GM Nijat Abasov (Azerbejdżan – 2632) 3,5-4,5
GM Mateusz Bartel – GM Maxim Rodshtein (Izrael – 2684) 0,5-1,5

Do IV rundy awansował Jan-Krzysztof Duda, który kolejno pokonał: – GM Cristobal Henriquez Villagra
(Chile – 2587) 1,5,-0,5; GM Tamir Nabaty (Izrael) 2-0 oraz M Dmitry Andrejkin (Rosja) 1,5-0,5) W IV
rundzie po emocjonującej dogrywce odpadł z Jeffreyem Xiongiem (USA).
FIDE Chess.com Grand Swiss (10-21.10 Isle of Man, Wielka Brytania).
W najsilniejszym turnieju Open w historii wystartowali: Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn) zwycięzca
poprzedniej edycji zdobył 6,5 pkt. dające 28 miejsce oraz Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp.)
zdobył 5,5 pkt. i zajął 103 miejsce

Drużynowe Mistrzostwa Europy (23.10-03.11.2019, Batumi, Gruzja)
Najważniejsza drużynowa impreza 2019 roku tym razem nie była udana dla reprezentacji Polski – obie
ekipy zajęły 12 miejsce.

Wyniki Open:

Wyniki Kobiet:

MŚ w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (26-31.12.2019 Moskwa, Rosja)
Polski Związek Szachowy dofinansował start aż 8 zawodników:
W grupie Open Jan Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka), Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn),
Mateusz Bartel (KSz Polonia Wrocław), Bartosz Soćko (KSz Hetman GKS Katowice), Kacper Piorun
(KSz Stilon Gorzów Wlkp.), Grzegorz Gajewski (KSz Hetman GKS Katowice)
W grupie kobiet Monika Soćko (KSz Hetman GKS Katowice) oraz Klaudia Kulon (LKS Wrzos
Międzyborów)
Najlepszym z Polaków był Jan Krzysztof Duda, który w szachach szybkich zajął 7 miejsce, a w szachach
błyskawicznych 10 i wygrał nagrodę rzędu 85.000zł. Dzięki temu wynikowi Jan awansował na 6 miejsce
w rankingu szachów błyskawicznych i 10 szachów szybkich.
Miejsca nagrodzone zajęli także Radosław Wojtaszek – 26 miejsce w szachach błyskawicznych oraz
Mateusz Bartel – 34 miejsce w szachach szybkich.

Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów (10-18.08 Pardubice, Czechy)
PZSzach po raz pierwszy wysłał reprezentacje do lat 12, a nasza młodzież odwdzięczyła się znakomitą
grą i wywalczeniem dwóch złotych medali!
Składy reprezentacji:
Maria Siekańska (KSz Stilon Gorzów Wlkp.) – 5,5/7 (II miejsce na szachownicy)
Emilia Szopa (KKSz Kraków) – 4/7 (III miejsce na szachownicy)
Trener Marek Matlak

Bartosz Fiszer (UKS SP 321 Warszawa) – 4,5/7 (III miejsce na szachownicy)
Jakub Seemann (MKSz Rybnik) – 4/7

Hubert Meers (UKS Hetman Koronny Trzebinia) – 3/7
Jan Klimkowski (Smecz Konin) – 7/7!! (I miejsce na szachownicy)
Trener Marcin Krzyżanowski

Reprezentacja do lat 18 zajęła 6 miejsce, a dziewcząt 8 i 10.
Szymon Gumularz (KSz Polonia Wrocław) – 3,5/7, Paweł Teclaf (Ormuzd Kartuzy) – 4/7
Jakub Kosakowski (MUKS Stoczek 45 Białystok) – 4,5/7 II miejsce na szachownicy, Patryk Chylewski
(KS Laura Chylice) – 3,5/7
Polska 1: Alicja Śliwicka (UKS OPP Toruń) – 5,5/7 (II miejsce na szachownicy), Wiktoria Sowa (UKS
Rodło Opole) – 1,5/7
Polska 2: Honorata Kucharska (MKSz Rybnik) – 4,5/7, Maria Malicka (KSz Polonia Warszawa) – 3/7
Mistrzostwa Europy Juniorów (2-10.08 Bratysława, Słowacja)
Liczna polska reprezentacja zdobyła dwa medale:
Alicja Śliwicka – złoto do lat 18, Patrycja Waszczuk – złoto do lat 16.
W czołówce znaleźli się także: Maria Malicka – 5 miejsce, Emilia Dyląg – 7 miejsce, Wiktoria
Śmietańska – 5 miejsce, Szymon Gumularz – 8 miejsce, Paweł Teclaf – 10 miejsce, Jakub Chyży - 5
miejsce, Bartosz Fiszer – 10 miejsce.

Mistrzostwa Świata w Solvingu (Rozwiązywaniu Zadań Szachowych,
17-23.08 Wilno, Litwa)
Polska po 11 z rzędu została Drużynowym Mistrzem Świata. Złoty medal indywidulny zdobył dość
niespodziewanie Piotr Górski. Pozostali zawodnicy złotej drużyny Kacper Piorun oraz Piotr Murdzia
zajęli 4-5 miejsce.

Mistrzostwa Unii Europejskiej Juniorów
(15-24.08.2019 Kouty nad Desnou, Czechy)
Polskę reprezentowało 6 zawodników, osiągnęli oni znakomity wynik – zdobyli aż 5 medali.
U8: Ochędzan Filip– I miejsce, Karaszewski Gabriel– II miejsce,
U12: Łaźniewska Zofia – VI miejsce ( I miejsce w kategorii dziewcząt )
U14: Turski Bartłomiej– I miejsce, Ochędzan Tymon – III miejsce

Mistrzostwa Świata Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych
(11-15.09.2019 Salobrena, Hiszpania)
W szachach szybkich złoty medal i tytuł Mistrzyni Świata zdobyła WFM Honorata Kucharska (G-18), w
szachach błyskawicznych srebrny medal i tytuł wicemistrzowski zdobyła Emilia Dyląg (G-16), a medal
brązowy Wiktoria Sowa (G-18).

Mistrzostwa Świata do lat 8-12 (20.08-02.09.2019 Weifang, Chiny)
Skromna Polska ekipa pod kierownictwem Trenera Marcina Krzyżanowskiego reprezentowana była
przez 4 zawodników:
Jakub Seemann (MKSz Rybnik) O12 – 34 miejsce 6,5/11.
Paweł Sowiński (LKS GCKiP Czarna) O12 – 38 miejsce 6/11
Emilia Szopa (KKSz Kraków) G12 39 miejsce 5,5/11
Zuzanna Gaszka (MKSz Rybnik) G10 31 miejsce 6/11
Zawody zdominowane były przed gospodarzy, USA oraz kraje dawnego ZSRR.
Mistrzostwa Świata Juniorów 14-18, 1-13.10 Mumbaj (Indie)
Mistrzostwa zdominowane zostały przez zawodników ze wschodu (Rosji, Indii, Kazachstanu, Armenii,
czy Azerbejdżanu). Polska ekipa liczyła 14 zawodników, a najlepiej poradzili sobie Martyna Wikar – 9
miejsce G14, Jakub Chyży – 11 miejsce B14, Mieszko Miś – 13 miejsce B16 oraz Honorata Kucharska
– 11 miejsce G18

Mistrzostwa Świata do lat 20 (14-26.10 New Delhi, Indie)
Polskę reprezentowało 3 zawodników, Trenerem Reprezentacji był Artur Jakubiec.
- Oliwia Kiołbasa – 20 miejsce (7/11), Katarzyna Dwilewicz – 33 miejsce (6/11) oraz Igor Janik – 21
miejsce.
Ekstraliga Szachowa (Katowice 27.08-05.09.2019)
Mistrzem Polski została drużyna Wasko Hetmana GKS Katowice, która wyprzedziła VOTUM SA
Polonię Wrocław oraz beniaminka- Wieżę Pęgów

Mistrzostwa Polski do lat 20 (Ustroń 22-30.10).
Po kilkuletniej przerwie wznowiono rozgrywanie MP do lat 20. Mistrzami Polski zostali Anna Kubicka
(SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza) oraz Paweł Teclaf (KKS Ormuzd Kartuzy). Mistrzowie Polski
uzyskali prawo gry w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w 2020 roku.

Polski Związek Szachowy dzięki bardzo dobrej współpracy z Ministerstwem Sportu w zakresie obsługi
sportu Osób Niepełnosprawnych po raz kolejny mógł wesprzeć naszych sportowców w Mistrzostwach
Świata i Europy.
Mistrzostwa Świata IPCA (Rużomberok, Słowacja 28.06-06.07).
Wielką klasę po raz kolejny pokazał Łukasz Nowak (KS Laura Chylice) – który zajął wysokie 6 miejsce.

Drużynowe Mistrzostwa Europy (Calimanesti, Rumunia 5-13.10)
Mistrzostwa zakończyły się triumfem polskiej reprezentacji w składzie (GM Marcin Tazbir 7,5/9, IM
Piotr Dukaczewski 2,5/7, Adam Czajkowski 6/8, IM Jacek Stachańczyk 7/9, Michał Wolański 1,5/3)
Trener Janusz Żyła

Wyniki Polaków na Międzynarodowych Turniejach:
W dniach 7-10 czerwca Arcymistrz Grzegorz Nasuta (MUKS Stoczek 45 Białystok) zwyciężył
w międzynarodowym turnieju w Limburgu (Holandia)

Najlepsza polska szachistka Monika Soćko (KSz Hetman GKS Katowice) dostała zaproszenie do
prestiżowego turnieju kobiet MOTIVA Cup w Petersburgu i zajęła wysokie 3 miejsce.

W dniach 4-13 lipca w Benasque wysokie 2 miejsce zajął Mateusz Bartel (KS Polonia Wrocław),
a 10 Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp).

W Warszawie rozegrano XIX Memoriał Mieczysława Najdorfa (6-14.07). Pierwsze miejsce podzieliło aż
7 zawodników, ostatecznie wygrał Bartłomiej Heberla (Baszta Żnin).

Radosław Wojtaszek (KSz Hetman GKS Katowice) tradycyjnie już wystąpił w Dortmundzie (13-21.07).
Polak podzielił 2 miejsce w doborowej stawce.
Wyniki:
1. GM Leiner Dominguez Perez (USA) 4,5/7
2-5.GM Jan Niepomniaszczyj(Rosja)
GM Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn)
GM Richard Rapport (Węgry),
GM Timur Radżabow (Azerbejdżan) – wszyscy 4/7
6-8. GM Liviu Dieter Nisipeanu (Niemcy),
GM Kaido Kulaots (Estonia)
GM Daniel Fridman (Niemcy) – wszyscy 2,5/7
W dniach 2-10 sierpnia w Abu Dhabi odbył się silnie obsadzony Open, w którym z dobrej strony pokazali
się trener KN Bartosz Soćko (KSz Hetman GKS Katowice) oraz Mateusz Bartel (KS Polonia Wrocław) –
którzy zajęli miejsca w czołówce.

Klubowy Puchar Europy (9-17.11, Ulcijn, Czarnogóra).
Po raz kolejny żadna polska drużyna nie wystąpiła w Pucharze, nie zabrakło jednak polskich akcentów:
Mateusz Bartel (AVE Nowy Bor) zdobył srebrny medal, a Monika Soćko (Cercle Monte Carlo) – brąz.

Salamanca Chess Festival (25-30.11, Salamanca Hiszpania) – Zaproszenie do niezwykle silnej kołówki
otrzymała Karina Cyfka (Szczepkowska), która miała przyjemność zremisowania z aż 3 mistrzami
świata! Hou Yifan (Chiny), Weselinem Topałowem (Bułgaria) oraz Rusłanem Ponomariowem
(Ukraina).

IX Memoriał Krystyny Hołuj-Radzikowskiej (Wrocław 5-12.12.2019).
Memoriał po raz kolejny znakomicie zorganizowany przez Wojciecha Zawadzkiego, przy współpracy z
Dolnośląskim Związkiem Szachowy, tym razem rozegrany był formule Polska vs Reszta Świata.
W drużynie Polski wystąpiła cała kadra z Drużynowych Mistrzostw Europy:
Monika Soćko (KSz Hetman Katowice), Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław), Karina Szczepkowska
(KSz Stilon Gorzów Wlkp.), Joanna Majdan (Wieża Pęgów), Alicja Śliwicka (UKS OPP Toruń) oraz Julia
Antolak (GKSz Solny Grzybowo).

Drużyna reszty świata: Anna Zatonskih (USA), Meri Arabidze (Gruzja), Irina Bulmaga (Rumunia), Olga
Badelka (Białoruś), Anastasia Bodnaruk (Rosja) oraz Jovanka Houska (Anglia)
Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny reszty świata 18,5-17,5.

ROK 2020
Sharjah International Cup for Women (4-12.01.2020)
W turnieju wystąpiły 3 Polki: Monika Soćko – 4 miejsce, Anna Kubicka – 14 miejsce, Oliwia Kiołbasa
– 22 miejsce)

Tata Steel Chess Tournament
W dniach 11-26 stycznia 2020 w Wijk Aan Zee (Holandia) odbyła się 82.edycja festiwalu od 2001 roku
rozgrywana jako Tata Steel Chess Tournament.
W głównym turnieju arcymistrzowskim wystąpiło 14 arcymistrzów, w tym rozstawiony z 6 numerem
startowym Jan Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka). Polak zdobył 50% punktów (6,5/13) i zajął 8
miejsce.

W dniach 11-22 lutego w Pradze odbyła się II edycja Prague Chess Festival składający się z kilku
turniejów.
Turniej Super Arcymistrzowski z udziałem Jana Krzysztofa Dudy

Turniej Arcymistrzowski z udziałem Kacpra Pioruna i Mateusza Bartla

Turniej talentów szachowych z udziałem Jana Klimkowskiego

Oraz turniej Open z licznym udziałem Polaków.
Był to ostatni duży turniej przed wstrzymaniem wszystkich imprez sportowych.

W okresie Pandemii życie szachowe przeniosło się do Internetu. Polski Związek Szachowy
przeprowadził dwie duże imprezy:
Internetowe Mistrzostwa Polski – 4.04.2020
Historycznym Mistrzem Polski został Maciej Klekowski, który wyprzedził Igora Janika oraz Kacpra
Pioruna

Internetowy Puchar Polski (29.03, 13.04, 25.04 oraz 09.05. 2020)
Zwycięzcą cyklu został Wiktor Gazik – 325 pkt., który wyprzedził Kacpra Pioruna (208 pkt.), Annę
Kubicką (131 pkt.), Pawła Kowalczyka (116 pkt.), Macieja Klekowskiego (111 pkt.) oraz Piotra
Dobrowolskiego (105 pkt.)
W 1 turnieju podbito rekord frekwencji – 2152 graczy! W całym cyklu wystartowało łącznie 5.200
zawodników.

Olimpiada Szachowa Online 24.07-30.08.2020
Najważniejszym wydarzeniem w Internecie bez wątpienia była Olimpiada Online, w której udział wzięło
aż 170 federacji. Polska dzięki wysokiej pozycji w światowych szachach przystąpiła do gry dopiero 21
sierpnia w TOP Dywizji D.
Polska po niemałych problemach awansował do fazy play-off, a następnie Polacy pokonali Bułgarię w
1/8 finału 7,5-4,5. W emocjonującym półfinale Polacy pokonali Azerbejdżan po dogrywce
armaggeddon (4,5-1,5; 2-4). Monika Soćko na prawie ostatnich sekundach zamatowała swoją rywalkę
i Polska awansowała do półfinału. W półfinale, znowu po armaggeddonie z udziałem Moniki Soćko
odpadliśmy z faworyzowanymi Indiami. Meczu o 3 miejsce nie rozgrywano i Polacy zdobyli brązowe
medale.

Polska wystąpiła w składzie:

W tym miejscu należą się podziękowania drużynom KSz Hetman GKS Katowice, VOTUM S.A Polonia
Wrocław, KSz Stilon Gorzów Wielkopolski, UKS 21 Podlesie – mecze fazy play-off rozgrywano w czasie
rozgrywek Ekstraligi, a w/w kluby nie robiły przeszkód naszym zawodnikom.

Pod koniec czerwca pozwolono na organizację turniejów szachowych pod specjalnym rygorem
sanitarnym. Szereg imprez zostało odwołanych (w tym wszystkie imprezy FIDE oraz Drużynowe i
Indywidualne MEJ, a w Polsce m.in. Memoriał Mieczysława Najdorfa), jednak kilka dużych openów i
festiwali odbyło się zgodnie z planem: Perła Bałtyku w Łazach, Memoriał Ireny Warakomskiej, Festiwal
w Ustroniu, Festiwal im. Akiby Rubinsteina w Polanicy Zdrój.
Bez problemów przeprowadzono także imprezy z cyklu Mistrzostw Polski:

77. LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski (20-28.07.2020, Warszawa)
Mistrzostwa odbyły się w nowej formule – pucharu z udziałem 16 zawodników. Na starcie zabrakło
dwóch zawodników 2700+ z uwagi na obowiązki na uczelni (Jan Krzysztof Duda) oraz uczestnictwie w
niezwykle prestiżowym turnieju w Biel (Radosław Wojtaszek). Nowa formuła była bardzo ciekawa dla
kibiców i spowodowała wiele niespodzianek. Już w pierwszej rundzie odpadło dwóch faworytówMateusz Bartel (KS Polonia Wrocław) oraz Bartosz Soćko (KSz Hetman GKS Katowice).
Do wielkiego finału doszli Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wielkopolski) oraz Daniel Sadzikowski
(UKS SP 8 Chrzanów), a po armaggeddonie mistrzem Polski został Kacper Piorun. Kacper wszystkie
mecz kończył po dogrywkach i łącznie zagrał aż 22 partie!
Brązowy medal zdobył Grzegorz Gajewski (KSz Hetman GKS Katowice), który pokonał w meczu o 3
miejsce Bartłomieja Heberlę (KSz Miedź Legnica)

72. MOKATE Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet
(Ostrów Wielkopolski 4-12.08.2020)
Po 15 latach Mistrzostwa Kobiet powróciły do Ostrowa Wielkopolskiego, a trudu organizatorskiego
podjął się Prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego Szymon Pieczewski.
Mistrzostwa odbyły w pięknej Sali Forum Synagoga oraz Centrum Aktywności Lokalnych. Na starcie
stanęły wszystkie najlepsze polskie szachistki, poza broniącą tytułu Iwetą Rajlich – w tym, co cieszy, aż
5 zawodniczek młodego pokolenia.

O tytule Mistrzyni Polski zadecydowała dogrywka, w której lepsza okazała się Karina Cyfka (KSz Stilon
Gorzów Wielkopolski), która wyprzedziła Klaudię Kulon (LKS Wrzos Międzyborów) oraz Joannę Majdan
(Wieża Pęgów).

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów
Ekstraliga i I liga (31.07-09.08 Ustroń)
Mistrzem Polski została drużyna LKSz GCKiP Czarna. Warto podkreślić, że drużyna w prawie
niezmienionym składzie wywalczyła miesiąc później awans do Ekstraligi - brawo! Srebrny medal
wywalczyła UKS Czternastka Warszawa, a brązowy MKSz Rybnik.

Do I Ligi awansowały drużyny UKS Ognisko Rydułtowy oraz Krakowski Klub Szachistów.

Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraliga (Kraków 26.08-03.09)
Fundacja Gens Una Sumus z Dariuszem Mikrutem na czele podjęła się organizacji Ekstraligi 2020. Warto
podkreślić starania organizatora i w tym trudnym czasie szachiści mieli idealne warunki pobytowe i gry
w 4* hotelu. Mimo obaw do Krakowa przyjechali najlepsi zawodnicy z Polski i zza granicy – w tym Jan
Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, Pentala Harikrishna, czy Juri Kryworuczko.
Mistrzem Polski została drużyna VOTUM S.A Polonia Wrocław, która po 5 latach przełamała
hegemonię KSz Hetman WASKO GKS Katowice. Brązowy medal zasłużenie zdobyła drużyna KSz Stilon
Gorzów Wielkopolski, która miała zdecydowanie największe „małe punkty”.

Warto wspomnieć, że normy arcymistrzowskie uzyskali Szymon Gumularz oraz Arkadiusz Leniart. Dla
tego drugiego jest to już ostatnia norma i wkrótce Polsce przybędzie nowy arcymistrz.

Drużynowe Mistrzostwa Polski
I Liga ( 5-13.09 Ustroń), II liga (5-13.09 Poronin)
Bez przeszkód odbyły się pozostałe ligi centralne, które sprawnie zorganizowane były przez Polski
Związek Szachowy (dyrektor imprezy Waldemar Taboła) oraz UKS SP 8 Chrzanów (dyrektor imprezy
Marian Sadzikowski. Do Ekstraligi awansowały drużyny absolutnych beniaminków: LKS GCKiP Czarna
oraz UKS Rodło Opole, złożone praktycznie z samych juniorów – brawo młodzież!

Wobec reformy I ligi w następnym roku, teraz spadła tylko 1 drużyna – SSz Gminy Pawłowice.
Natomiast do I ligi awansowało aż 15 drużyn.

Biel Chess Festiwal (18-29.07.2020 Biel, Szwajcaria)
Polacy na razie unikają wyjazdów na turnieje za granicę – wyjątkiem od tej reguły był start Radosława
Wojtaszka (MTS Kwidzyn) w Biel. Radosław wspaniale wystąpił w tzw. Thriatlonie szachowym
składającym się z turniejów w szachach szybkich, błyskawicznych i klasycznych. Po przekonywających
zwycięstwach w turniejach o przyspieszonym czasie gry Polak spokojnie dograł szachy klasyczne i
ostatecznie zajął I miejsce w całych zawodach.

fot. Lennart Ootes / Biel International Chess Festival Simon Bohnenblust / Biel International Chess Festival

Artur Jakubiec
Wiceprezes ds. sportu wyczynowego
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„Edukacja przez Szachy w Szkole”
Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” rozwija się bardzo dynamicznie. Polski Związek Szachowy
poprzez ciągłą pracę nad „EpSwS” systematycznie poszerza zasięg projektu. W 2019 roku przekroczyliśmy
liczbę 1350 szkół w Projekcie. Każda szkoła, która przeszkoli dwóch nauczycieli i zgłosi się do Projektu „EpSwS”
otrzymuje od nas 15 kompletów szachów oraz szachy demonstracyjne. Jeśli szkoła jest z terytorium
wiejskiego, sprzęt otrzymują szkoły przy przeszkoleniu jednej osoby. Dzięki wsparciu MSiT zakupiliśmy 2535
kolejnych kompletów szachów, które zostały przekazane nowym szkołom w projekcie. Staramy się promować
nasze podręczniki autorstwa Magdaleny Zielińskiej „Grajmy w szachy” których w 2019 roku sprzedaliśmy za
170 tys. W 2019 roku zostało przeprowadzonych ponad 30 kursów dla nauczycieli oraz 5 kursów
doszkalających. Kursy dla nauczycieli zawierają 72 godziny lekcyjne szkoleń. Na każdym kursie robimy turniej
szachowy dla nauczycieli, gdzie mogą zdobyć do IV kategorii włącznie oraz tytuł „Instruktora Szkolnego”.
Każdy nauczyciel otrzymuje certyfikat „Edukacji przez Szachy w Szkole”, który upoważnia go do prowadzenia

zajęć w szkołach. Warto tutaj podkreślić świetną współpracę z Mazowieckim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli. Dla tej jednostki przeprowadziliśmy 12 kursów, w których uprawnienia do nauki
gry w szachy otrzymało 243 pedagogów. Współpraca ta jest kontynuowana w 2020 roku.
W 2019 roku zorganizowaliśmy 134 kółka szachowe w szkołach w całej Polsce. Wybrani nauczyciele
przeprowadzili po 30 godzin zajęć. W roku 2020 planujemy kontynuować te zajęcia. Projekt Edukacja przez
Szachy w Szkole otrzymał dofinansowanie 250.000.
„Program Klub w szkole”
Drugi raz z rzędu poszerzyliśmy naszą ofertę dla szkół poprzez wprowadzenie programu „Klub w
Szkole” Założeniem projektu jest pomoc najlepszym uczniom w szachowym rozwoju oraz zachęcenie ich do
wstąpienia na ścieżkę „klubową”. W 2019 roku wybrane kluby szachowe wysłały swoich instruktorów do 60
szkół, gdzie najbardziej utalentowane dzieci uczęszczały na zajęcia. Każda z grup miała 60 godzin zajęć
lekcyjnych, a wiele z uczęszczających dzieci zapisało się do klubów szachowych. Oprócz dofinansowania, kluby
otrzymały drobne wsparcie sprzętowe.
Wydawnictwa
W związku z dużym zainteresowaniem naszymi książkami we wrześniu dodrukowaliśmy podręczniki
„Grajmy w szachy”.
Od maja 2019 ponownie dodajemy piątą książkę do zestawu dla początkujących nauczycieli
„Poradnik Metodyczny” Mogliśmy tak postąpić dzięki dodrukowi 1000 sztuk Poradnika.
Wartość sprzedaży książek Grajmy w szachy w 2019 roku wyniosła 170 tysięcy złotych.

PLANOWANE DZIAŁANIA w EDUKACJI
1. Turniej Finałowy – 9 czerwca 2020 r. - Orlen Arena
2. Kursy podstawowe dla nauczycieli.
3. Kursy doszkalające dla nauczycieli.
4. Kółka szkolne w „EpSwS” i „Programie Klub”
5. Próba wdrożenia Szachów do przedszkoli. (od 2020)

Polonijne Wakacje z szachami
W dniach 15-25.08.2019 w Rzeszowie w Domu Studenta "Filon" odbyły się Polonijne Wakacje z
Szachami. Do Rzeszowa przyjechało 51 polskich dzieci z Litwy wraz z 5 opiekunami. Z polskiej strony kadra
wychowawców liczyła 8 osób, w tym panią pielęgniarkę. Przez 10 dni dzieci miały zapewnione szereg atrakcji.
Miały możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Krakowa – Wawelu, Rynku Starego Miasta. Odbyły również
godzinny rejs statkiem po Wiśle. Poznały kulturę i życie w polskim dużym mieście. Zwiedziły także skansen w
Kolbuszowej, gdzie poza poznaniem życia na polskiej wsi z przełomu XIX i XX wieku, wzięły aktywny udział w
warsztatach gancarskich, wykonując własnoręcznie naczynia z gliny. Wzięły udział w wycieczce do Zamku w
Łańcucie, gdzie z przewodnikiem zwiedziły pałacowe wnętrza i poznały ich historię.

Każdego dnia goście z Litwy mieli zapewnione dodatkowe atrakcje. Zwiedziły Trasę Podziemną oraz
Muzeum Dobranocek. Były na plaży, w parku linowym, w kinie i w sali zabaw. Skorzystały z kursu pierwszej
pomocy w teorii i praktyce (ratowanie fantoma) oraz spotkały się z żołnierzem RP, który opowiedział im o
wojsku, Święcie Wojska Polskiego oraz zorganizował konkurs składania "kałasznikowa na czas". Brały udział w
zajęciach kulinarnych, dyskotece , konkursach śpiewu oraz recytacji. W czasie polonijnych wakacji z szachami
odbyły się również zawody sportowe. Grano m.in w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkarzyki i tenisa
stołowego. Wszystkie dzieci miały również zajęcia szachowe zakończone turniejem. Na zakończenie każde
dziecko otrzymało pamiątkowe dyplomy ukończenia kursów jak i drobne upominki. Wszyscy młodzi Polacy z
Litwy byli bardzo zadowoleni z pobytu w Rzeszowie i obiecali, że będą pamiętać o mieście, szachach i polskich
korzeniach.

więcej zdjęć: http://wakacjezszachami.pzszach.pl/2018-2/
Paweł Zaskalski
Wiceprezes ds. sportu powszechnego
/-/

Komisja Klasyfikacji Ewidencji i Rankingu

W okresie sprawozdawczym 06.2019 – 06.2020 zarejestrowano 24 kluby, zakończyło działalność 13
klubów.
Nadane zostały tytuły międzynarodowe i kategorie centralne:
•
•
•

GM: Klekowski Maciej, Krzyżanowski Marcin, Wieczorek Oskar
WGM: (Warakomska Anna- aplikacja na II kwartał 2020)
IM: Goluch Piotr, Lewtak Damian, Kulon Klaudia

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Baum Jonasz, Lewicki Mirosław - aplikacja na II kwartał 2020)
WIM: Antolak Julia
FM: Brożyna Mateusz, Chyży Jakub, Fiedorek Michał, Grabowski Paweł, Kokoszczyński Jan,
Marszałek Maciej, Niedbała Bartłomiej, Piotrowski Przemysław, Sernecki Franciszek, Żochowski
Kacper
WFM: Dmochowska Agnieszka, Kalinowska Zuzanna, Waszczuk Patrycja
CM: Chojnacki Sławomir, Jaskółka Tomasz, Karwowski Kacper
WCM: Adamczyk Zuzanna, Andrzejewska Anna, Goraj Barbara
m: 5
km : 42
I kat: 141
IA: Daniel Damian, Wejsig Michał
FA: Flak Paweł, Krasiewicz Robert, Różycki Dariusz, Skiba Krzysztof, Wolska Maria
IO: Matlak Jacek

W okresie od czerwca 2019 do 20 maja 2020 została policzona do rankingu FIDE następująca ilość
turniejów:
Miesiąc publikacji
listy rankingowej

Ilość

Uwagi

Czerwiec 2019

106

Zatwierdzone i policzone

Lipiec 2019

148

Zatwierdzone i policzone

Sierpień 2019

66

Zatwierdzone i policzone

Wrzesień 2019

64

Zatwierdzone i policzone

Październik 2019

104

Zatwierdzone i policzone

Listopad 2019

127

Zatwierdzone i policzone

Grudzień 2019

102

Zatwierdzone i policzone

Styczeń 2020

126

Zatwierdzone i policzone

Luty 2020

90

Zatwierdzone i policzone

Marzec 2020

81

Zatwierdzone i policzone

Kwiecień 2020

57

Zatwierdzone i policzone

Maj 2020

0

Rozgrywki odwołane

Czerwiec 2020

0

Rozgrywki odwołane

Na listach FIDE na dzień 20.05.2020 r. zarejestrowanych jest 27958 zawodników pod flagą POL, w tym
10655 posiada ranking FIDE w szachach klasycznych.
W Centralnym Rejestrze PZSzach zarejestrowanych mamy 88825 zawodników.

Ryszard Królikowski
Przewodniczący KKEIR
/-/

Pion Marketingu i Promocji
Bieżący okres sprawozdawczy był kolejnym bardzo udanym pod kątem współpracy z
partnerami, mediami i sponsorami Polskiego Związku Szachowego, na czele z Totalizatorem
Sportowym i jego najbardziej rozpoznawalną marką – LOTTO.
Po szczegółowej analizie raportów dostarczanych przez niezależne firmy zajmujące się oceną
efektywności sponsoringu, skupiliśmy się na tych kanałach komunikacji, które są najistotniejsze dla
naszych partnerów, tj. serwisy społecznościowe : Facebook i YouTube. W 2020 roku uruchomiliśmy
również serwis Twitch oraz klub na stronie internetowej Chess.com.
Facebook:
Profil PZSzach na Facebooku ma już ponad 8300 fanów. Najlepsze wpisy osiągają ponad 5 tys.
polubień oraz docierają łącznie do ponad 70 tys. odbiorców.

Facebook: Jeden z postów z rekordowym wynikiem popularności.

YouTube:
Kanał PZSzach w serwisie YouTube powstał w maju 2019 r. i łącznie uzyskał ok. 250 tys. wyświetleń.
Subskrybuje go ponad 2200 osób.
Do najpopularniejszych filmów na kanale należą relacje na żywo ze zwycięstwa Jana-Krzysztofa Dudy
z Magnusem Carslenem oraz akcji charytatywnej z okazji Dnia Dziecka.
Relację z finału Mistrzostw Polski na YouTube jednocześnie oglądało ponad 1000 osób (oraz po kilkaset
w serwisach Facebook i Twitch).

Film na YouTube ma niemal 20 tys. wyświetleń. Fragmenty były wykorzystywane również w ogólnopolskich mediach, jak
np. Wydarzenia telewizji Polsat.

Twitch:
Kanał PZSzach w serwisie specjalizującym się w wyświetlaniu wideo na żywo o tematyce gier
komputerowych i sportu elektronicznego ma ponad 500 obserwujących osób i łącznie ponad 80 tys.
wyświetleń na żywo.
Transmisje na żywo Polskiego Związku Szachowego są najczęściej dostępne jednocześnie na 3
platformach: Facebook, YouTube i Twitch.
Chess.com
W 2020 roku założyliśmy klub Polskiego Związku Szachowego, do którego przyłączyło się już ponad
9200 członków, którzy są informowani o największych sukcesach Polaków oraz o najciekawszych
turniejach szachowych a także mają możliwość do udziału w internetowych turniejach. Polska zajęła
również 3 miejsce w Lidze Narodów, organizowanej przez ten serwis. Klub PZSzach na chess.com jest
jednym z najbardziej licznych klubów tworzonych przez federacje szachowe na całym świecie.
Wśród najważniejszych turniejów internetowych organizowanych przez PZSzach w platformie
chess.com należy wyszczególnić Internetowy Puchar Polski (w pierwszej edycji wzięło udział ponad
2000 zawodników) oraz Internetowe Mistrzostwa Polski (wzięło udział ponad 400 zawodników).
Wydarzenia były zorganizowane w czasie pandemii, co sprawiło, że szachy były jedną z niewielu
dyscyplin sportu, które można uprawiać z domu. Przyczyniło się do znaczącego wzrostu popularności
szachów.

Działania promocyjne były wspierane i wzmacniane przez media współpracujące ze Związkiem.
Szerokie grono odbiorców podczas najważniejszych wydarzeń szachowych przyciągały relacje i
transmisje pochodzące nie tylko z kanałów związkowych, ale również naszych partnerów, którzy
zdecydowali się wesprzeć działania promujące partnerów PZSzach.

Serwis Infoszach współpracował z PZSzach m.in. przy realizacjach wideo.

Aktywności w powyższych serwisach oraz we wszelkich publikacjach medialnych zostały
zmierzone przez firmę Pentagon m.in. pod kątem ekwiwalentu reklamowego AVE, tj. wskaźnika
wyrażającego ilość pieniędzy , jaką należałoby wydać na publikację lub emisję danego przekazu, gdyby
był on reklamą. Jest stosowany jako indeks oceny efektywności działań PR (z Wikipedii).
W 2019 roku, łączna wartość ekwiwalentu wypracowanego przez PZSzach i partnerów dla marki
LOTTO, oceniona przez firmę Pentagon wyniosła ponad 650 tys. zł, a w okresie od 1 stycznia do 31
lipca 2020 r. było to niemal 400 tys. zł. To wartości wielokrotnie wyższe, niż wymagają nasi partnerzy,
co sprawia, że raporty są akceptowane bardzo szybko i najczęściej nie wymagają poprawek i
uzupełnień.
M.in. przez pandemię, w 2020 roku skupiliśmy się głównie na działalności w Internecie. Oprócz
relacji wideo z turniejów szachowych, zorganizowaliśmy akcję charytatywną z okazji Dnia Dziecka.
Nawiązaliśmy współpracę przedsiębiorstwem Allegro.pl co zaowocowało możliwością
przeprowadzenia aukcji charytatywnych. Wielu arcymistrzów oraz mistrzów międzynarodowych
zdecydowało się przeznaczyć na aukcję treningi, pamiątki oraz spotkania. Darczyńcy mogli wesprzeć
cel również dobrowolnymi wpłatami na stronie zrzutka.pl
Finałem akcji była ponad 20-godzinna relacja na żywo prowadzona przez arcymistrza Zbigniewa
Paklezę oraz Macieja Domina (najpopularniejszego polskiego YouTubera szachowego), podczas której
zarówno dzieci jak i dorośli mogli przyjemnie spędzić czas przy komputerze. Do studia zostało
zaproszonych wielu gości, którzy pojawiali się osobiście lub za pośrednictwem Internetu.
Łącznie zebrano kwotę 14 171 zł, która w całości została przekazana dla podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Elblągu.

Symboliczny czek przekazany w DPS w Elblągu

Maciej Cybulski
Wiceprezes ds. marketingu i promocji
/-/

