KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
KURS SĘDZIOWSKI – KRAKÓW, 28,30.12.2019

I. ORGANIZATOR
 Małopolski Związek Szachowy
 Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Szachowego
II. CEL KURSU
 Celem kursu sędziowskiego jest podwyższenie wiedzy i umiejętności polskich sędziów
szachowych oraz umożliwienie zdobycia tytułu sędziego klasy II, III i młodzieżowej.
III. MIEJSCE I TERMIN
 Kurs przeprowadzony zostanie w Krakowie w Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22, Kraków
 Harmonogram (8 godzin) 28 grudnia 2019 (godz. 8:00-14:00)
 Egzamin (2 godziny) 30 grudnia 2019 (godz. 20.00 – 21.30)
Kurs odbędzie się w trakcie trwania XXX Międzynarodowego Festiwali Szachowego
CRACOVIA. Udział w kursie umożliwia udział w turnieju.
IV. ZGŁOSZENIA
Termin – 16.12.2019 r. Zgłoszenia do udziału w kursie odbywają się przez formularz
zgłoszeniowy:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- link
Zgodnie ze Statusem Sędziego w PZSzach sędzią może być osoba, która:
a. ukończyła 18 lat (klasa młodzieżowa od lat 16),
b. posiada minimum II kategorię szachową,
c. posiada obywatelstwo polskie,
d. posiada pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
e.

posiada ważną i opłaconą licencję sędziowską (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej),

f.

kandydat na sędziego klasy II musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia
rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie
norm na kategorie szachowe,

g. Tytuł sędziego klasy drugiej otrzymuje osoba, która pozytywnie zaliczyła egzamin
h. Tytuł sędziego klasy młodzieżowej lub trzeciej otrzymuje osoba, która:
a. pozytywnie zaliczyła egzamin,
b. odbyła egzamin praktyczny (staż sędziowski) u sędziego posiadającego min. klasę
sędziowską centralną. Staż musi zostać wypełniony w maksymalnym czasie 9
miesięcy od dnia zdania egzaminu, wraz z przesłaniem karty stażu do
przewodniczącego kolegium (wystarczy skan dokumentu).
Karta stażu- znajduje się w osobnym pliku. Staż można odbyć przed przystąpieniem do kursu.
V. TEMATYKA
 Przepisy gry FIDE
 Ranking i klasyfikacja FIDE i PZSzach.

 Prawa i obowiązki sędziego, relacja sędzia – zawodnik
 Sprawozdania z zawodów
 Centralny Rejestr PZSzach.
 Interpretacja przepisów i wydawanie werdyktów
Tematy, z którymi kandydat powinien zapoznać się we własnym zakresie przed
przystąpieniem do kursu.
 Status Sędziego w Polskim Związku Szachowym
 Obsługa zegarów elektronicznych
 Obsługa programów do prowadzenia turniejów
 Systemy rozgrywek: szwajcarski i kołowy; podstawowe zasady kojarzenia
 Regulamin klasyfikacyjny PZSzach.
 Regulamin ewidencyjny PZSzach.
 Nadawanie kategorii i rejestracja zawodników w CR/FIDE.
Należy również zaznajomić się z Kodeksem szachowym oraz Przepisami gry FIDE.
V. FINANSOWANIE
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 150 zł płatne na konto Małopolskiego Związku
Szachowego: PKO BP S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 do dnia
17.12.2019.
Kurs się odbędzie jeżeli będzie co najmniej 10 osób chętnych.
VI Sprawy różne
Kurs jest przeznaczony dla osób zarejestrowanych w Małopolskim Związku Szachowym. Udział
w kursie mogą wziąć osoby z innych wojewódzkich związków szachowych, którzy dostarczą
zaświadczenie o zgodzie na udział w kursie od właściwego Kolegium Sędziów WZSzach.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

