KOLEGIUM SĘDZIÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
00-697 WARSZAWA, ul. Marszałkowska 84/92
Tel/fax: 22 841 41 92 oraz 22 841 94 60

Warszawa, 15 kwietnia 2019 r.

Biuletyn Nr 1-2019
Centralny Kurs Sędziowski
Zakopane, 29 maja – 2 czerwca 2019 roku

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1.

Kurs sędziowski:

a)
b)
c)

sędziego szachowego klasy państwowej,
sędziego szachowego klasy pierwszej,
sędziego szachowego klasy okręgowej.

2.

Organizator
Polski Związek Szachowy
Kolegium Sędziów – IA Bogdan Obrochta
Śląski Związek Szachowy

3.

Harmonogram

Środa 29 maja 2019 r.

– przyjazdy w godzinach popołudniowych i wieczornych;
– godz. 20.00 spotkanie organizacyjne;
Czwartek 30 maja – 1 czerwca 2019 r.
– wykłady, rano i po południu;
Niedziela 2 czerwca 2019 r.
– egzamin przed południem.

4.

Miejsce kursu
Pensjonat Jastrzębia Turnia

34-500 Zakopane ul. Kościeliska 40a
www.jastrzebia-turnia.jsu.pl
Cena od kolacji 29 maja do obiadu 2 czerwca 2019 r. w pokoju dwu lub trzy
osobowym wynosi 480,00 zł za osobę;
Rezerwacji noclegu należy dokonać wraz ze zgłoszeniem na kurs (+ dane do
faktury). Warunkiem rezerwacji noclegu jest dokonanie przelewu za pobyt na
konto Śląskiego Związku Szachowego do dnia 10 maja 2019 roku
Nr konta bankowego: 54 2030 0045 1110 0000 0236 8940
Tytuł przelewu: Kurs Zakopane

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.
c) posiadać licencję sędziowską (Centralny Rejestr PZSzach)
d) posiadać opłaconą roczną składkę sędziowską (Centralny Rejestr
PZSzach)
e) posiadać drugą kategorię szachową (Centralny Rejestr PZSzach)
5.2 Dokonanie opłata za kurs i egzamin do 10 maja 2019 r. na konto Polskiego
Związku Szachowego w wysokości:
a) klasa pierwsza
b) klasa państwowa
c) klasa druga i trzecia

250,00 zł
200,00 zł
150,00 zł

nr konta: 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827
tytuł wpłaty: centralny kurs sędziowski + nazwisko i imię

5.3. Zgłoszenia na kurs przyjmuje do 10 maja 2019 r Członek Kolegium
Sędziów IA Bogdan Obrochta
adres e-mail: bogdan.obrochta@gmail.com tel. 601 420 727

5.4.

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu:
a) karta zgłoszenia,
b) kopia opłaty za kurs do PZSzach
c) kopia opłaty za pobyt
d) wykaz sędziowanych turniejów + adres www (linki do turniejów)
Uwaga: Karta zgłoszenia na kurs i ankieta sędziego w załączeniu

5.5. Nie przesłanie w terminie wymaganych dokumentów może spowodować
odmowę przyjęcia na kurs.
5.6. Na spotkaniu organizacyjnym w środę 29 maja 2019 r. o godz. 20.00
każdy przyjęty na kurs kandydat zobowiązany jest do przekazania
organizatorowi wersji ,,papierowej’’ wyżej wymaganych dokumentów oraz
dodatkowo:
a) Kopie Sprawozdań Sędziowskich – dotyczy kandydatów na klasę
państwową,
b) zaświadczenie z Wojewódzkiego Kolegium Sędziów zawierające
zestawienie sędziowanych imprez – dotyczy kandydatów na klasę
pierwszą.

6.

Informacje dodatkowe

6.1
−
−

Każdy kursant powinien posiadać:
kalkulator do obliczeń rankingowych,
aktualny przepisy PZSzach i FIDE,
http://pzszach.pl/2019/01/09/przepisy-gry/
http://pzszach.pl/strona-glowna/regulaminy/
https://www.fide.com/fide/handbook.html

6.2

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

6.3

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.

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSzach
IA Andrzej Irlik

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

Data ……………
* - niepotrzebne skreślić

Podpis ……………………

