
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
KURS NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH

Suwałki, 29.07–04.08.2017

I. ORGANIZATOR
Firma PabloChess Paweł Jaroch (www.pablochess.pl)
UMKSz Jaćwież Suwałki

II. MIEJSCE I TERMIN
Kurs przeprowadzony zostanie w Suwałkach w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Szpitalna
66 i składać się będzie z trzech części: pedagogiczna (10 godzin, z części tej mogą być
zwolnieni  zawodnicy,  którzy  posiadają  udokumentowane  kwalifikacje  pedagogiczne
i  ukończyły  studia  wyższe  w  obszarze  kształcenia  umożliwiającym  uzyskanie
specjalistycznej  wiedzy  i  umiejętności  trenerskich  w  sporcie), szachowa  (10  godzin,
z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami międzynarodowymi: FM, WFM, IM,
WIM, GM, WGM), metodyczna (25 godzin). Egzamin 4 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00.
Przyjazdy w dniu 29.07.2017 r. w godzinach rannych. Spotkanie organizacyjne 29.07 –
7.45-8.00.
Podczas trwania kursu w SP nr 11 odbędą się turnieje z cyklu „Suwalszczyzna
2017”.  Harmonogram  kursu  umożliwi  wszystkim  zainteresowanym  udział  w
zawodach oraz KURSIE SĘDZIOWSKIM NA KLASY OKRĘGOWE.

III. ZGŁOSZENIA
Termin -  15.07.2017 r.  Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać e-mailem na
adres: Paweł Jaroch, paweljaroch84@gmail.com tel. kom. 692 244 586.
W kursie uczestniczyć mogą obywatele polscy (lub obywatele krajów UE zameldowani w
Polsce), pełnoletni, z minimum średnim wykształceniem. Warunkiem jest posiadanie min.
II kategorii szachowej lub III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych.

IV. NOCLEG, ZAKWATEROWANIE
Organizator  zapewnia  nocleg  w  salach  wieloosobowych  (na  materacach  lub  łóżkach
polowych  z  własnym  śpiworem)  w  wysokości  100  zł za  cały  pobyt  (od  29.07  do
05.08.2017 r.).

V. FINANSOWANIE
Całkowity koszt kursu wynosi 500 zł. Każda z części 150 zł + 50 zł egzamin. Opłaty za 
kurs wpłacamy na poniższe konto do 15 lipca 2017 r.

PabloChess Paweł Jaroch, ul. Piaskowa 3, 86-182 Świekatowo
ING BANK ŚLĄSKI O/Bydgoszcz

93 1050 1139 1000 0091 4236 8902

VI. SPRAWY RÓŻNE
UMKSz Jaćwież Suwałki wraz z firmą PabloChess w 2015 i 2016 r. był organizatorem
kursu  na  instruktora  szachowego  PZSzach.  Uczestnicy  ubezpieczają  się  we  własnym
zakresie.  Organizator  zapewnia  stoły  do  tenisa  stołowego,  boisko  „Orlik  2012”,  halę
sportową,  bezprzewodowy  internet.  Dla  chętnych  jest  możliwość  skorzystania  z
Aquaparku, kręgli, kina. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i
zmian w komunikacie.

Serwis Festiwalu Szachowego:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_7336/ 

Serwis Kursu Sędziowskiego:
https://www.chessmanager.com/tournaments/5952219601960960/

Serwis Kursu Instruktorskiego:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_367/ 
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