Komunikat
Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Szachowego informuje, że 23 lutego 2019 r.
(sobota) w Niepołomicach, Hotel Niepołomice, ul. Kościuszki 22 organizuje kurs sędziowski na
klasy okręgowe (II, III i młodzieżową).
Po kursie przeprowadzony zostanie egzamin dla kandydatów na sędziów szachowych.
1. Wymagania
Zgodnie z Kodeksem Szachowym sędzią szachowym może być osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo,
b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można
uzyskać mając ukończone 16 lat,
c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
d) ma przynajmniej II kategorię szachową,
e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.
Kandydat na sędziego klasy drugiej musi posiadać licencję sędziowską oraz mieć opłaconą
składkę roczną za 2019 r. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia praktyka sędziowska
(minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane
tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe).
Kandydaci powinni przyswoić sobie wiedzę z zakresu:
a) przepisów gry FIDE
b) organizowania imprez szachowych, regulaminów zawodów,
c) systemów rozgrywek (kołowy, szwajcarski, pucharowy),
d) ustalania kolejności miejsc w turniejach,
e) obliczania norm na kategorie szachowe,
f) sprawozdań sędziowskich,
g) statusu sędziego szachowego,
h) obsługi zegara elektronicznego
2. Zgłoszenia
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 21 lutego 2019 r. na serwisie chessarbiter. Najpóźniej
21.02.2019 r. po godz. 20:00 na chessarbitrze zostanie umieszczona informacja czy kurs
się odbędzie i dopiero wtedy należy dokonać wpłaty.

3. Koszty uczestnictwa
Zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach nr 1/2019 opłata za kurs wynosi
150 zł. Należność należy wpłacić (do 22.02.2018 r.) na konto Małopolskiego Związku Szachowego
31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6/65 z dopiskiem Kurs Sędziowski.
Nr konta: PKO BP S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297
4. Uwagi organizacyjne
•
•
•

Kurs odbędzie się tylko w przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym
(rozpoczęcie planowane jest na godz. 10:00, egzamin rozpocznie się ok. godz. 17:00).
Wszelkich informacji dotyczących kursu udziela Andrzej Irlik (e-mail:
airlik@poczta.onet.pl, tel. 509 740 890).
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