
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE
Suwałki, 27 czerwca 2015 r.

I. ORGANIZATOR
Firma PabloChess Paweł Jaroch (www.pablochess.pl)
UMKS Jaćwież Suwałki
Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach

II. MIEJSCE I TERMIN
Kurs przeprowadzony zostanie w Suwałkach 27 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Szpital-
na 66 i składać się będzie z 12 godzin zajęć poświęconych aktualnym Przepisom Gry Fide i Kodeksu Sza-
chowego. Start: 9:00. Egzamin 27 czerwca 2015 r. o godz. 19.30.

III. UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA
Sędzią szachowym może być osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo, b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą 
można uzyskać mając ukończone 16 lat, c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego, d) ma 
przynajmniej II kategorię szachową, e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją, f) zobowiązuje 
się wypełniać zadania sędziowskie.

Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskie-
go, połączonego z egzaminem. Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga spełnienia 
następujących warunków:

a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej),
b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach (150 zł).

Klasy sędziowskie są nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

Termin - 20.06.2015 r. Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać wyłącznie na karcie zgłoszenia e-
mailem na adres: Paweł Jaroch,   paweljaroch84@gmail.com  ,   tel. kom. 692 244 586.

IV. NOCLEG, ZAKWATEROWANIE
Organizator zapewnia nocleg w salach wieloosobowych (szkolnych, na materacach lub łóżkach polowych z
własnym śpiworem) w wysokości 15 zł za dzień. Istnieje możliwość wykupienia samych obiadów w cenie 
15 zł za dzień lub całodziennego wyżywienia (30 zł). W szkole dostępny jest bezprzewodowy internet. Ist-
nieje możliwość noclegu w internacie (ok. 1 km) lub w pobliskich hotelach (ok. 3 km).

V. FINANSOWANIE
Całkowity koszt kursu wynosi 150 zł. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 
150 zł do dnia 20.06.2015 r. na konto:

PabloChess Paweł Jaroch, ul. Piaskowa 3, 86-182 Świekatowo
ING BANK ŚLĄSKI O/Bydgoszcz, 93 1050 1139 1000 0091 4236 8902

VI. SPRAWY RÓŻNE
Po kursie zapraszamy na zawody szachów szybkich (28.06) i klasycznych (29.06-05.07) organizowanych w
ramach I Festiwalu Szachowego „Suwalszczyzna 2015” oraz kursu na instruktora szachowego PZSzach 
(28.06-04.07). Szczegóły w komunikatach organizacyjnych w/w zawodów.

Przewiduje się następujące wykłady podczas kursu w Suwałkach:

4 lekcje – Przepisy Gry FIDE, 1 lekcja – Przepisy szachów szybkich i błyskawicznych, 1 lekcja – 
Regulaminy turniejowe, 1 lekcja – Systemy rozgrywek, 1 lekcja – Prawa i obowiązki sędziów, 1 
lekcja – Wydawanie werdyktów sędziowskich, 1 lekcja – Obsługa zegarów szachowych, 1 lekcja 
– Ocena pozycji z punktu widzenia sędziego, 1 lekcja – Wzajemne relacje zawodników i sę-
dziów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.
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