
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
KURS ONLINE NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH

27.05 – 12.06.2022

1. ORGANIZATOR
UKS „Korona” Gdańsk (organizujemy kursy na instruktora szachowego PZSzach od 2015 
roku)

2. TERMIN
27-29 maja, 3-5 i  10-12 czerwca 2022 r.

3. MIEJSCE
Kurs zostanie przeprowadzony w formie cyklu interaktywnych kursokonferencji w 
komunikatorze ZOOM.

4. PROGRAM GODZINOWY
Piątki 4 h (17.30-21.00) z 30 minutową przerwą
Soboty 6 h (9.30-14.30) z 30 minutową przerwą
Niedziele 5 h (10.00-14.15) z 30 minutową przerwą
Egzamin 12.06.2022 od godz. 15.00.

5. ZGŁOSZENIA
Do 19 maja 2022 roku na adres email: ukskoronagdansk@gmail.com
Na kurs mogą zgłaszać się obywatele polscy (lub obywatele innych krajów posiadający nr 
PESEL),  które ukończyły 18 lat z minimum średnim wykształceniem i przynajmniej II 
kategorią szachową lub mające kwalifikacje pedagogiczne i III kategorię szachową.

6. OPŁATY
Opłata za kurs wynosi 550 zł.
Należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł do dnia 19.05.2022 r. na konto:
UKS „Korona” Gdańsk, ul. Zielony Trójkąt 1, 80-869 Gdańsk
56114020040000310279049003 mBank

7. UWAGI KOŃCOWE
Z części szachowej mogą być zwolnieni kursanci z tytułami międzynarodowymi: FM, 
WFM, IM, WIM, GM, WGM.
Z części pedagogicznej mogą być zwolnieni kursanci, którzy posiadają udokumentowane 
kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia 
umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie.
Dodatkowych informacji udziela Wiesław Libura tel. 530-530-300.
Kurs kończy się egzaminem końcowym potwierdzającym przyswojenie wiedzy przez 
uczestnika kursu.
Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają certyfikat PZSzach potwierdzający uzyskanie
instruktora szachowego PZSzach.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

Prelegenci prowadzący kurs to trenerzy z wieloletnim doświadczeniem:

Lista prelegentów prowadzących kurs: 



Jędrzej Długosz - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył podyplomowe studia
pedagogiczne na WSSE w Gdańsku, instruktor sportu w dyscyplinie szachy, trener kadry
młodzików województwa pomorskiego, mistrz krajowy, laureat Hetmana PZSzach za rok

2021 w kategorii Trener Roku,

 Andrzej Kasprzak – mgr wychowania fizycznego AWF w Gdańsku, trener drugiej klasy,
nauczyciel dyplomowany;

 Wiesław Libura – kandydat na mistrza, instruktor sportu w dyscyplinie szachy, sędzia
klasy państwowej, uprawnienia kierownika wypoczynku 

Mariusz Mazalon - kandydat na mistrza, trener drugiej klasy, magister pedagogiki
kulturalno-oświatowej WSP Bydgoszcz, nauczyciel dyplomowany 


