KOLEGIUM SĘDZIÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
00-697 WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 49
Tel/fax: (0-22) 841 41 92 oraz (0-22) 841 94 60
e-mail: biuro@pzszach.org.pl oraz a.filipowicz@szachista.com
witryna: http://www.pzszach.org.pl

Warszawa, 11 września 2013 r.

Biuletyn Nr 1-2013
KURS SĘDZIOWSKI – KLASA PAŃSTWOWA I PIERWSZA
XXIX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SĘDZIÓW
Opracował: IA Andrzej Filipowicz

Spis treści
1. Kurs sędziowski – Klasa Państwowa i Klasa Pierwsza, Puławy, 22-26 X 2013
2. XXIX Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych, Puławy, 26-27 X 2013

Centralny Kurs Sędziowski
Puławy, 22–26 października 2013 roku
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1.

Kurs sędziowski:

a)
b)
c)

sędziego szachowego klasy państwowej,
sędziego szachowego klasy pierwszej,
sędziego szachowego klasy okręgowej (ewentualnie)

2.

Organizator

Lubelski Związek Szachowy
na zlecenie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego.

3.

Terminarz

Wtorek 22 października 2013 r.
Środa 23 X do piątku 25 X 2013 r.
Sobota 26 października 2013 r.

4.

–
–
–
–

przyjazdy w godzinach popołudniowych
godz. 21.00 spotkanie organizacyjne,
wykłady, rano i po południu
egzamin.

Miejsce kursu - Puławy

Kurs zostanie przeprowadzony w Hostel OLIMPIC
Adres i telefon:

ul. Hauke-Bosaka 1, 24-100 Puławy
tel. +48 81 880 46 30

Strona internetowa: http://www.olimpic.pulawy.pl/
Spotkanie organizacyjne w dniu 22 października 2013 r. o godz. 21.00

Koszt zakwaterowania i wyżywienia (osobodzień):
Hostel OLIMPIC (22-26.10.2013 – 4 doby):
Pobyt w pokoju 2-osobowym (doba dla 1 osoby) wraz z obiadem w Internacie
przy I LO im. A.J. Czartoryskiego w Puławach (400 m od Hostel OLIMPIC): 75 zł
Pobyt w pokoju 3-osobowym (doba dla 1 osoby) wraz z obiadem w Internacie
przy I LO im. A.J. Czartoryskiego w Puławach (400 m od Hostel OLIMPIC): 62 zł
W Hostel OLIMPIC znajdują się bardzo dobrze wyposażone aneksy kuchenne
umożliwiające przygotowanie śniadania i kolacji we własnym zakresie.
Dla uczestników kursu planujących swój udział w Konferencji Sędziowskiej istnieje możliwość przedłużenia pobytu w Hostel OLIMPIC do niedzieli 27 października (konieczna rezerwacja u Organizatora i wpłata do dnia 5 października).

Zgłoszenia i rezerwacje
przyjmuje Prezes Lubelskiego Związku Szachowego
Krzysztof Góra
Adres e-mail: goraniwa@wp.pl
Tel: 792 023 396 lub 533 986 657.
Wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonywać do dnia 5.10.2013 na
konto:
PKO BP II/O Lublin
Nr. 74 1020 3150 0000 3802 0027 0835
Rejestracja we wtorek 22 października 2013 r. od godziny 1700
w Hostelu OLIMPIC.

5.

Warunki uczestnictwa

5.1
W kursie mogą wziąć udział sędziowie klasy drugiej oraz klasy pierwszej
spełniający następujące wymagania:
a) kandydat na sędziego klasy pierwszej musi wykazać się sędziowaniem minimum czterech turniejów, w tym przynajmniej dwóch turniejów rozgrywanych tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe. Jeden z turniejów z normami musi prowadzić, jako sędzia główny;
b) kandydat na sędziego klasy państwowej musi wykazać się sędziowaniem minimum sześciu turniejów, w tym przynajmniej trzech turniejów rozgrywanych tempem umożliwiającym wypełnienie norm na centralne kategorie szachowe. Trzy z wymienionych turniejów musi prowadzić jako sędzia główny, przy czym przynajmniej w jednym z nich musi
być możliwość wypełnienia norm na centralne kategorie szachowe.
5.2 Dokonanie opłaty za kurs na konto PZSzach (vide Kom. Org.-Fin.):
- 200,00 zł dla kandydatów na klasę państwową,
- 150,00 zł dla kandydatów na klasę pierwszą,
- 100,00 zł dla kandydatów na klasę drugą i trzecią.

Bank BPH S.A. Numer konta: 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
Tytuł wpłaty: Kurs sędziowski Puławy + nazwisko i imię
5.3.

Zgłoszenie udziału do 5 października 2013

5.4. Przesłanie do dnia 10 października 2013 r. karty zgłoszenia –
załącznik nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami:
a) kopia opłaty za kurs,
b) kopia licencji sędziowskiej,
c) potwierdzenie posiadania II kategorii szachowej (zaświadczenie z Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacji i Rankingu lub kopia odpowiedniego wpisu
do legitymacji szachowej),
d) wykaz sędziowanych turniejów – zgodnie z załącznikiem nr 2,

Uwaga:
Karta zgłoszenia na kurs i ankieta sędziego
w załączeniu
5.5. Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
lubelski.zw.szach@gmail.com
oraz mieć ze sobą oryginały na spotkaniu organizacyjnym w dniu 22
października 2013.
Kontakt telefoniczny: Krzysztof Góra tel. komórkowy: 792 023 396
oraz 533 986 657
5.6. Na kurs zostaną przyjęci tylko kandydaci posiadający status sędziego w
Centralnym Rejestrze Polskiego Związku Szachowego
http://www.cr.to.pl/ew/news.php
5.7. Nie przesłanie w terminie wymaganych dokumentów może spowodować
odmowę przyjęcia na kurs.
5.8. Potwierdzenie przyjęcia na Kurs, miejsce spotkania organizacyjnego zainteresowani otrzymają pocztą elektroniczną do dnia 12 października 2013 r.
5.9. Na spotkaniu organizacyjnym we wtorek 22 października 2013 r. o
godz. 21.00 każdy przyjęty na kurs kandydat zobowiązany jest do przekazania organizatorowi wersji ,,papierowej’’ wyżej wymaganych dokumentów
oraz dodatkowo:
a) Legitymację Szachową z aktualną klasą sędziowską i min II kat. szachową
b) Licencje Sędziowską,
c) Kopie Sprawozdań Sędziowskich – dotyczy kandydatów na klasę
państwową,
d) zaświadczenie z Wojewódzkiego Kolegium Sędziów zawierające zestawienie sędziowanych imprez – dotyczy kandydatów na klasę
pierwszą.

6.

Tematyka zajęć
Lp.

Temat

Liczba godzin

1.
2.

Przepisy gry FIDE szachy klasyczne
Przepisy gry FIDE szachy szybkie i błyskawiczne

3
2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ocena pozycji w końcowej fazie gry
Regulaminy i systemy rozgrywek
Ranking i klasyfikacja FIDE i PZSzach
Kojarzenie systemem szwajcarskim,
Programy komputerowe. Centralny Rejestr
Sprawozdania z zawodów
Komputer w służbie sędziego, zegary elektroniczne
Organizacja turnieju i tworzenie biuletynu
Prawa i obowiązki sędziego, relacja sędzia-zawodnik
Interpretacja przepisów i wydawania werdyktów
Słuchacze pytają, wykładowcy odpowiadają
Razem:

2
2
4
3
2
2
2
2
2
2
2
30

Wykładowcy
IA Andrzej Filipowicz, IA Zenon Chojnicki, IA Andrzej Irlik i IA Aleksander Sokólski.

Kierownik kursu - Prezes Lubelskiego Związku Szachowego Krzysztof Góra
Wyposażenie sali wykładowej:
ksero, rzutnik, ekran, tablica demonstracyjna, zegary szachowe.

7.

Informacje dodatkowe

7.1
−
−
vide

Każdy kursant powinien posiadać:
kalkulator do obliczeń rankingowych,
aktualny Kodeks Szachowy i wydruki omawianych przepisów z Internetu
witryna Internetowa PZSzach - www.pzszach.org.pl

7.2

Egzamin na klasy sędziowskie odbędzie się w formie testowej z przepisów
gry, systemów kojarzeń oraz rankingów FIDE i PZSzach.

7.3

Za zgodą Kolegium Sędziów PZSzach w kursie mogą brać udział kandydaci
na sędziów klas okręgowych z województw, w których nie działają Wojewódzkie Kolegia Sędziowskie. Opłata z kurs wynosi 100,00 zł płatna na
konto PZSzach.

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSzach
dr Andrzej Filipowicz

XXIX Ogólnopolska Konferencja
Sędziów Szachowych
Puławy, 26-27 października 2013 roku

Temat wiodący
Szachy klasyczne, szybkie i błyskawiczne
1.

Organizator

Lubelski Związek Szachowy w uzgodnieniu z Kolegium Sędziów Polskiego
Związku Szachowego.

Z ramienia Lubelskiego Związku Szachowego Konferencję w Puławach organizuje Prezes KRZYSZTOF GÓRA
Adres e-mail: goraniwa@wp.pl
Tel. Komórkowy: 792 023 396, 533 986 657
Koszt zakwaterowania i wyżywienia (osobodzień):
IUNG Hotel (od kolacji 26.10 do obiadu 27.10.2013. W przypadku chęci wcześniejszego przyjazdu lub zamówienia dodatkowych posiłków prosimy o zaznaczenie w zamówieniu):
Pokój jednoosobowy (doba):
Zakwaterowanie ze śniadaniem 150 zł
z pełnym wyżywieniem 190 zł (Restauracja Sybilla w budynku hotelu)
Pokój dwuosobowy (doba, od 1 osoby):
zakwaterowanie ze śniadaniem 90 zł
z pełnym wyżywieniem 130 zł (Restauracja Sybilla w budynku hotelu)

Zgłoszenia i rezerwacje
Zgłoszenia i rezerwacje pobytu przyjmuje do dnia 10 października 2013 Prezes
Lubelskiego Związku Szachowego Krzysztof Góra
Adres e-mail: goraniwa@wp.pl
Tel: 792 023 396 lub 533 986 657.
Wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonywać do 10 października
2013 na konto:
PKO BP II/O Lublin
Nr. 74 1020 3150 0000 3802 0027 0835
Rejestracja w dniu 26 października 2013 r., w Hotelu IUNG od godz.13.00

2.

Miejsce obrad XXIX konferencji:

Hotel IUNG w Puławach
Adres i telefon:
Puławy, al. Królewska 17
tel/fax: 81 887 73 06, 81 887 73 07
Strona internetowa: http://hotel.iung.pulawy.pl

3.

Przyjazdy

- Piątek, 25 października 2013 r. w godzinach wieczornych (konieczność
zarezerwowania dodatkowego noclegu)
- Sobota, 26 października 2013 r. w godzinach przedpołudniowych

4.

Uczestnictwo i terminarz Konferencji

4.1. Uczestnictwo

W Konferencji, na prawach delegatów, mogą uczestniczyć wszyscy
sędziowie klas: pierwszej, państwowej, FIDE i międzynarodowej FIDE,
pod warunkiem posiadania licencji sędziowskiej klasy centralnej oraz
uregulowania opłaty sędziowskiej za rok 2013.

4.2. Terminarz
Sobota, 26 października 2013
Godz. 10.30-13.00
Błyskawiczne Mistrzostwa Polski sędziów szachowych
Godz. 14.00
Przerwa obiadowa.
Godz. 15.00-18.00
Konferencja – obrady.
Godz. 18.00
Kolacja.
Godz. 19.00
Dyskusja, spotkanie nieoficjalne, kuluarowe rozmowy.
Godz. 20.30
Zebranie Kolegium Sędziów
Zmiany przepisów FIDE
Bieżące kwestie, protesty, decyzje
Szkolenie - programy kojarzeń, kursy sędziowskie itp.
Niedziela, 27 października 2013
Godz. 9.00 - 13.30
Konferencja – obrady
Godz. 14.00
Zakończenie konferencji i obiad.

5.

Porządek obrad dwudniowej Konferencji
Sobota, 26 października 2013 godz. 15.00
1. Powitanie uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów przez
Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSzach.
2. Otwarcie Konferencji.
3. Wybór prowadzącego obrady i protokolantów i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów PZSzach.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

6.

Część szkoleniowa - tematyka
Sobota i niedziela – 26-27 października 2013
Temat wiodący

Szachy klasyczne, szybkie i błyskawiczne

Wykładowcy
IA Andrzej Filipowicz
IA Aleksander Sokólski
FA Ryszard Królikowski
IA Zenon Chojnicki
1.

Szachy klasyczne, szybkie i błyskawiczne
Sędziowanie ważnych turniejów, szybkie remisy, ubiór zawodników, transmisja partii, biuletyny, warunki gry, sala do analiz, regulaminy, tie-breaki, publikacja wyników i partii, tempo gry, honoraria, nagrody.
2. Nowe decyzje Kongresu i Komisji FIDE, Tallinn, 1-9 X 2013.
3. Przepisy turniejowe FIDE.
4. Systemy rozgrywek i tie-breaków.
5. Przepisy gry FIDE - szachy klasyczne, szybkie i błyskawiczne – interpretacja przepisów - nowości.
6. Ranking FIDE dla szachów szybkich i blitzów – tempo gry turniejów poddanych ocenie rankingowej FIDE. Modyfikacja programów
komputerowych pod kątem blitzów i szachów szybkich.
7. Kojarzenia komputerowe – nowości.
8. Transmisja internetowa szachów szybkich i blitzów – szachownice
elektroniczne i kamery – obowiązkowe transmisje.
9. „Korzystanie” z komputerów w trakcie gry i kontrola sędziów”. Obniżenie najniższego rankingu FIDE po poziomu 1000 p. i zasady
przyznawania kategorii szachowych i klas sportowych w świetle
ocen rankingowych szachów szybkich i błyskawicznych.
10. Seminaria arbitrów i tytuły międzynarodowe sędziów.
11. Dyskusja.

Podsumowanie
1. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Zakończenie Konferencji.

Błyskawiczne Mistrzostwa Polski
sędziów szachowych
Puławy, 26 X 2013
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI SĘDZIÓW
w GRZE BŁYSKAWICZNEJ P-5' na rok 2013
Regulamin MP opracował IA Ulrich Jahr
1.
2.
3.

Cel. Wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski sędziów w grze błyskawicznej P-5'.
Organizator. Na zlecenie Polskiego Związku Szachowego organizatorem jest Lubelski Związek Szachowy
Termin i miejsce. Mistrzostwa Polski sędziów odbędą się w sobotę 26 października 2013 r. w Hostel OLIMPIC, w Puławach ul. Hauke-Bosaka 1. Początek zawodów
o godz. 1030.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Uczestnictwo. Uczestniczą wyłącznie sędziowie klas centralnych, posiadający licencję sędziowską Polskiego Związku Szachowego.
Zgłoszenia.
Zgłoszenia do organizatora Konferencji.
Opłaty startowe. Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł od uczestnika, płatne na
miejscu turnieju. Kwota uzyskana z wpisowego w całości zostanie przeznaczona na
nagrody dla zwycięzców.
System zawodów. Mistrzostwa będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
Tempo gry. Mistrzostwa będą rozgrywane tempem po 5 minut na partię dla grającego.
Punktacja i ocena wyników
9.1. W mistrzostwach o kolejności końcowej decydują następujące, kolejno stosowane kryteria oceny:
suma punktów (wygrana 1 pkt., remis 0,5 p., przegrana 0 p.), a w przypadku równości:
wartościowanie średnie Buchholza, wartościowanie pełne Buchholza, liczba
zwycięstw, ocena rankingowa wyniku (suma rankingów przeciwników, z wyjątkiem skrajnych wyników), progresja, wyniki bezpośrednich partii między
zainteresowanymi zawodnikami.
9.2. O tytule mistrza Polski, w przypadku równej liczby punktów podstawowych,
uzyskanych przez dwóch lub więcej zawodników w turnieju, zadecyduje dogrywka dla:
dwóch zawodników – jedna partia,
trzech lub czterech zawodników – rozgrywka pucharowa (pierwsza partia Nr
2 z Nr 3 i 1-4, potem zwycięzcy ze sobą).
Zawodnik wyżej zaszeregowany w końcowej klasyfikacji ma prawo wyboru
koloru bierek, ale białe otrzymują 5 minut do namysłu i muszą wygrać partię, natomiast czarne otrzymują 4 minuty do namysłu i wystarczy im remis,
aby zostać uznany zwycięzcą.
Nagrody. Zwycięzca turnieju otrzyma puchar. Za miejsca 1-3, w mistrzostwach
przyznawane są medale PZSzach. Zestawienie nagród, dyplomów i innych wyróżnień ogłosi organizator na rozpoczęciu turnieju. Przewiduje się również nagrody
specjalne dla kobiet.
Sędziowanie. Mistrzostwa prowadzi sędzia główny zatwierdzony przez Kolegium
Sędziów PZSzach.
Przepisy gry. W mistrzostwach obowiązują Przepisy Gry FIDE opublikowane w
roku 2009, stanowiące wkładkę do Kodeksu Szachowego.
Interpretacja regulaminu należy do Kolegium Sędziów PZSzach oraz sędziego
głównego.

Karta zgłoszenia
Centralny Kurs Sędziowski
Miejsce i data: ………………………………………………………………..

Zgłoszenie na kurs klasy państwowej* / pierwszej* / okręgowej*
1.

Imię i nazwisko .........................................................……

2.

Data i miejsce urodzenia: …………………………................................

3.

Adres zamieszkania: ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………….

4.

Wykształcenie: ..........................................................……………………..

5.

Kontakt tel.

6.

Klasa sędziowska ……………….. nadana w dniu …………………….

7.

Nr licencji sędziowskiej …………….. z dnia …………………………..

8.

Kategoria szachowa: ……………………………………………………

9.

Klub: …………………….

…………………….e-mail: ……………………………..

10. Członek Wojewódzkiego Związku Szachowego w ……..... Nr ew ……

11. Rezerwacja noclegów od kolacji w dniu …………… do obiadu w dniu
……….. * / lub proszę nie rezerwować noclegów * .

Data ……………

Podpis ……………………

* - niepotrzebne skreślić

POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
KOLEGIUM SĘDZIÓW
ANKIETA KANDYDATA NA SĘDZIEGO
SZACHOWEGO KLASY CENTRALNEJ

Imię i nazwisko …………………………… Nr ewid……………………
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………..
Miejsce zamieszkania ………………………………………..............
E-mail……………………………….. telefon………………………...
Wykształcenie: .................................... Zawód: … ......................... ….
Klasa sędziowska: .................... Data uzyskania: ……………………
Kat. szachowa: ………………………………………………………………
Klub: ……………………………………………………………….…

Wynik egzaminu:………………… Podpisy Komisji Egzaminacyjnej
Nadano klasę sędziowską …………….
Miejsce i data:………………………….

