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Centralny Kurs Sędziowski 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 17-21 maja 2017 r.  

1. Organizatorzy: 
 Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego 

 Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Szachowego 

2. Harmonogram: 

 17 maja:  godz. 20:00 - spotkanie organizacyjne 

 18-20 maja: godz. 8:00-12:00 - wykłady 

 godz. 12:00-14:00 -  przerwa obiadowa 

  godz. 14:00-18:00 - wykłady 

 21 maja:  godz. 9:00-11:00 - egzamin,  

  godz. 11:00-13:00 - dodatkowa część szkoleniowa 

  godz. 13:00 - zakończenie kursu 

3. Miejsce kursu: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Gmach Główny, sala 418 
Poznań, al. Niepodległości 10 

4. Warunki uczestnictwa: 
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. 

http://www.pzszach.pl/


2. Opłaty za kurs i egzamin dla kandydatów na sędziów: 

a) Klasy państwowej:  250 zł 

b) Klasy pierwszej:  200 zł 

Opłaty należy dokonać do 4 maja 2017 r. na konto PZSzach: 
Polski Związek Szachowy:  
Aleje Jerozolimskie 49 
34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 Bank BPH S.A. 
tytułem: Centralny Kurs Sędziowski + imię i nazwisko 
 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą za pomocą formularza dostępnego na stronie 
internetowej: www.chessmanager.com/tournaments/22/signup do 4 maja 2017 r. 
 
lub w drodze wyjątku mailowo: m.cybulski@wzszach.poznan.pl załączając 
następujące informacje: Imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, ID CR, wykaz 
sędziowanych turniejów (nazwa, data, tempo gry, link do serwisu turniejowego) 
spełniających kryteria z pkt. 4.1. potwierdzenie dokonania opłaty za kurs 

5. Zakwaterowanie i wyżywienie: 
Noclegi: 

Kamienica Bankowa Residence www.kamienica-bankowa.pl  
ul. Tadeusza Kościuszki 66 (obok Uniwersytetu Ekonomicznego) 
 Pokój 2-osobowy ze śniadaniem: 87,50 zł/doba/os.  (4 noce = 350 zł / os.) 

 Apartament 4-osobowy ze śniadaniem: 76,25 zł/doba/os.(4 noce = 305 zł / os.) 

Noclegi na 3 i 4 piętrze (bez windy). Bezpłatna sala konferencyjna do dyspozycji gości. 

Rezerwacja i płatność zaliczki za zakwaterowanie w wysokości 200 zł  
do 1 kwietnia 2017 r. na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego. 
 
Organizator może pomóc w znalezieniu alternatywnych noclegów. 
 
Obiady i kolacje: 

Restauracja Bar-a-Boo www.baraboo.pl lub Rest. Troca www.troca.pl (do wyboru) 
(obok Kamienicy Bankowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego) 
Koszt wyżywienia od obiadu w czwartek do obiadu w niedzielę:  200 zł / os. 

Rezerwacja i płatność za wyżywienie w wysokości 200 zł do 4 maja 2017 r.  
na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego. 
 
Cena łączna: 
Noclegi w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem oraz proponowanym wyżywieniem: 
550 zł. Całość lub zaliczka w wysokości 300 zł płatna do 1 kwietnia 2016 r. na konto 
Wielkopolskiego Związku Szachowego. 
 
Konto Wielkopolskiego Związku Szachowego. 
Wielkopolski Związek Szachowy 
60-671 Poznań, ul. Reymonta 35 
17 1240 6625 1111 0000 5609 8415, Bank Pekao S.A. 
tytułem: Centralny Kurs Sędziowski + imię i nazwisko 

http://www.chessmanager.com/tournaments/22
mailto:m.cybulski@wzszach.poznan.pl
http://www.kamienica-bankowa.pl/
http://www.baraboo.pl/
http://www.troca.pl/


 

6. Informacje dodatkowe: 
1. 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. 

2. Z uwagi na organizowany w Poznaniu w dn. 19-21 maja 2017 r. I zjazd kursu na 

instruktora PZSzach, osoby uczestniczące w kursie sędziowskim mogą uzyskać 

zwolnienie z konieczności obecności na kursie instruktorskim. 

3. Szczegółowa tematyka kursu i lista wykładowców zostanie podana w marcu br. 

4. Więcej informacji udziela FA Maciej Cybulski  

(e-mail: m.cybulski@wzszach.poznan.pl, tel. 889 539 628) 

 

 

mailto:m.cybulski@wzszach.poznan.pl

