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, 17 stycznia 2015 r.

Biuletyn Nr 1-2015
Opracował: IA Andrzej Filipowicz

Centralny Kurs Sędziowski
Wisła, 27–31 maja 2015 roku
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1.

a)
b)
c)

2.
3.

Kurs sędziowski:

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

Organizator

Polski Związek Szachowy

Harmonogram

Środa 27 maja 2015 r.

– przyjazdy w godzinach popołudniowych i wieczornych
– godz. 20.00 spotkanie organizacyjne,
Czwartek 27 – sobota 30 maja 2015 r.
– wykłady, rano i po południu;
Niedziela 31 maja 2015 r.
– egzamin przed południem.

4.

Miejsce kursu

Hotel *** Pod Jedlami w Wiśle
ul. Beskidzka 17
43-460 Wisła
http://www.podjedlami.pl/

Koszt zakwaterowania i wyżywienia:
Cena od kolacji 27 maja do obiadu 31 maja 2015 r.:
Pobyt
Pobyt
Pobyt
(ceny

w pokoju dwu lub trzy osobowym
w pokoju jednoosobowym bez balkonu
w pokoju jednoosobowym z balkonem
zawierają opłatę klimatyczną)

- 348,00 zł za osobę;
- 428,00 zł
- 468,00 zł

Zgłoszenie i rezerwację pobytu należy dokonać bezpośrednio w Hotelu do 30
kwietnia 2015 r. na adres e-mail: rezerwacja@podjedlami.pl (tel. 33 - 856-4720) oraz wpłacić zaliczka w wysokości 100,00 zł, (pozostała część płatna na miejscu w dniu przyjazdu).
W tytule e-mail prosimy wpisać ,,Rezerwacja kurs sędziowski’’. W potwierdzeniu
rezerwacji Hotel prześle szczegóły dotyczące wpłaty zaliczki, nr konta itp.
Opłata za kurs i egzamin należy dokonać do 15 maja 2015 r. na konto Polskiego Związku Szachowego w wysokości:
a) klasa państwowa
250,00 zł
b) klasa pierwsza
200,00 zł
c) klasa druga i trzecia
150,00 zł
nr konta: 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
tytuł wpłaty: centralny kurs sędziowski + nazwisko i imię

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

5.3.

Zgłoszenie udziału przyjmuje Członek Kolegium Sędziów
FA Bogdan Obrochta, adres e-mail: bogdan.obrochta@gmail.com
tel. 601 420 727

5.4. Przesłanie do dnia 15 maja 2015 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,
( + adres www na serwerze www.chesarbiter.com)

Uwaga:
Karta zgłoszenia na kurs i ankieta sędziego
w załączeniu

5.5. Zgłoszenie na kurs oraz wymagane dokumenty przyjmuje
FA Bogdan Obrochta
Zgłoszeni i wymagane dokumenty należy przesłać do 15 maja 2015 r.
pocztą elektroniczną na adres e-mail: bogdan.obrochta@gmail.com
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. Na spotkaniu organizacyjnym w środę 27 maja 2015 r. o godz. 20.00
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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

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

Wykładowcy

IA Andrzej Filipowicz, IA Mirosław Gnieciak, IA Andrzej Irlik, IA Aleksander Sokólski i FA
Bogdan Obrochta i FA Ryszard Królikowski

Kierownik kursu - FA Bogdan Obrochta
Wyposażenie sali wykładowej:

ksero, rzutnik, ekran, tablica demonstracyjna, zegary szachowe.

7.

Informacje dodatkowe

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 150,00 zł płatna na
konto PZSzach.

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

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSzach

dr Andrzej Filipowicz

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 ……………
* - niepotrzebne skreślić

Podpis ……………………

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:………………………….

