
Kurs na sędziego szachowego klasy okręgowej 

Komunikat 
ORGANIZATOR 

MLKS Ostródzianka 

Centrum Użyteczności Publicznej 

MIEJSCE I TERMIN 

Kurs przeprowadzony zostanie w Ostródzie 30.11. – 01.12.2019 r. w Centrum Użyteczności Publicznej, 

ul. Jana III Sobieskiego 9 i składać się będzie z 12 godzin zajęć poświęconych aktualnym Przepisom Gry 

Fide i Kodeksu Szachowego. Harmonogram: zajęcia w sobotę 10:00-19:00 i w niedzielę 10:00-14.00, 

egzamin 15:00-16:30. 

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, 

g) kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, 

w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe 

(będzie trzeba podać linki do sędziowanych zawodów, albo sprawozdania sędziowskie). 

Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu  

sędziowskiego, połączonego z egzaminem. Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga  

spełnienia następujących warunków: 

a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej – w tym przypadku  

trzeba dodatkowo wypełnić wniosek i wpłacić 30 zł Warmińsko-Mazurskiemu Związkowi Szachowemu), 

b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach (150 zł). 

Termin nadsyłania zgłoszeń – 27 listopada 2019 r.  

Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać wyłącznie przez formularz CA 

Szczegółowych informacji udziela Grzegorz Miśta agentmista@wp.pl , tel. kom. 695 548 842. 

FINANSOWANIE 

Całkowity koszt kursu wynosi 150 zł.  

mailto:agentmista@wpl.pl


SPRAWY RÓŻNE  

4 h – Przepisy Gry FIDE, 

2 h – Programy do kojarzeń (CAPro, ChessManager), 

1 h – Przepisy szachów szybkich i błyskawicznych, 

1 h – Regulaminy turniejowe, 

1 h – Systemy rozgrywek, prawa i obowiązki sędziów, 

1 h – Wydawanie werdyktów sędziowskich, 

1 h – Obsługa zegarów szachowych, 

1 h – Ocena pozycji z punktu widzenia sędziego, wzajemne relacje zawodników i sędziów. 

Akceptując komunikat uczestnicy kursu sędziowskiego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez  

organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz publikacji jego wyników. 

Akceptując komunikat uczestnicy kursu sędziowskiego oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na  

wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych  

organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane  

jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. 

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

 


