10-563 Olsztyn
ul. Głowackiego 27A
NIP: 739-37-83-473
Konto bankowe: Crédit Agricole
22 1940 1076 3085 3997 0000 0000
Ostróda, 20.05.2015 r.

KOLEGIUM SĘDZIÓW
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
Wojewódzki Kurs Sędziowski Klasa III, II i młodzieżowa
Ostróda, 4–5.07.2015
Miejsce
4-5 lipca 2015 r. – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Ostródzie, ul. Drwęcka 2

Zgłoszenia
Zgłoszenia na kurs przyjmuje wice prezes WMZSzach Mirosław Orłowski email: mirek-o5@wp.pl
Liczba miejsc ograniczona. Termin zgłoszeń do 26.06.2015.

Uczestnictwo
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, od nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w szkole
wymagana jest co najmniej III kategoria
e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.
Kandydat na sędziego klasy II:
1) sędziował minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane
tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe,
2) posiada licencję sędziowską i ma uregulowaną roczną opłatę sędziowską w WMZSzach.
3) ma przynajmniej II kategorię (tu już nie ma nieformalnego wyjątku dla nauczycieli)

Opłaty
Opłata za kurs wynosi 150 zł, 100 zł na klasę młodzieżową, płatna gotówką na miejscu przy
rejestracji albo po akceptacji zgłoszenia na konto WMZSzach.

Tematy wykładów i liczba godzin lekcyjnych:
1. Przepisy gry FIDE / przepisy gry, tempo klasyczne/ - 2 godz
2. Przepisy gry FIDE / szachy szybkie, błyskawiczne, z komputerem/ Przepisy turniejowe
FIDE 2014 - 2 godz.
3. Regulaminy i systemy rozgrywek - 2 godz.
4. Ranking i klasyfikacja FIDE i PZSzach - 1 godz.
5. Działalność Kolegium, prawa i obowiązki sędziego, relacja sędzia-zawodnik - 1 godz.
6. Komputer w służbie sędziego, sprawozdawczość z zawodów, zegar elektroniczny - 2 godz.
7. Interpretacja przepisów i wydawania werdyktów, słuchacze pytają, wykładowcy odpowiadają –
2 godz.
Razem 12 godz.
Przewodniczący Kolegium Sędziów WMZSzach
Andrzej Gula

wice prezes WMZSzach
Mirosław Orłowski

KOLEGIUM SĘDZIÓW
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
ANKIETA KANDYDATA NA SĘDZIEGO SZACHOWEGO
KLASY OKRĘGOWEJ

Imię i nazwisko…………………....…

Nr ewid………………......……

Data i miejsce urodzenia ………………………………………….....…..
Miejsce zamieszkania ………………………….……………...................
E-mail………………………………..... telefon: ………………………...
Klasa sędziowska: .................... Data uzyskania: ………………..............
Kat. szachowa: ……………………………………………………………
Klub: ……………………………………………………………….…......

Wynik egzaminu:…………………
Nadano klasę sędziowską …………….
Miejsce i data:………………………….
Podpisy Komisji Egzaminacyjnej:
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................

