
KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE 
 

Jastrzębia Góra, 03.05.2021 

 

I. Organizator  
Kolegium Sędziów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego 

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy 

II. Cel kursu  
Umożliwienie uzyskania klas sędziowskich: młodzieżowa, III i II. 

III. Termin i miejsce  
3 maja 2021 godz. 10:00 DW VIS Jastrzębia Góra, ul. Królewska 13 

IV. Uczestnictwo  
Podstawowe warunki uczestnictwa to: polskie obywatelstwo, ukończone 16 lat, minimum II kategoria 
szachowa.  
W drodze wyjątku uczestnikami kursu mogą być osoby, które nie posiadają jeszcze II kategorii. Takie osoby 

po odbyciu kursu i zdobyciu II kategorii mogą wystąpić o przyznanie licencji sędziowskiej.  
Kandydaci na II klasę muszą posiadać aktualną licencję sędziowską, opłaconą składkę roczną 2021 oraz 

zgodnie ze Statusem Sędziego w Polskim Związku Szachowym punkt 3.2.3 zobowiązani są przedstawić 

listę sędziowanych turniejów (min. 4 turnieje jako sędzia rundowy, w tym 2 z możliwością wypełniania 

norm na kategorie). 
 
V. Opłaty  
Zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach nr 1/2021 opłata za udział w kursie 

i egzaminie dla kandydatów na sędziów klas okręgowych wynosi 150 zł.  
 
VI. Zgłoszenia  
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 kwietnia 2021 r.  
Zgłoszenia przyjmuje Roman Sobczyński: sobczynskir@wp.pl, tel. 697 704 817. 

 
VII. Harmonogram  
9.30 – 10:00 - Potwierdzenie uczestnictwa 

 
10.00 – 17.00 – Omówienie Przepisów Gry FIDE, Systemy rozgrywek. Regulamin Klasyfikacyjny 

i obliczenia rankingowe. Prawa i obowiązki sędziego szachowego w tym sprawozdawczość. Obsługa 

zegarów elektronicznych. Chessabiter i inne programy. 
 
17:00 – 18:00 – Egzamin. 

 
VIII.  Uwagi organizacyjne. 

Zgłoszenie do kursu jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno- marketingowych zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych. 

W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 Organizator przeprowadzi kurs zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz DW ViS Jastrzębia Góra odnośnie zachowania zasad sanitarnych.  

W razie potrzeby mogą być wprowadzone obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki zalecane 

przez SANEPID. 

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie 

Materiały dla sędziów: 

Strona Kolegium Sędziów PZSzach: http://pzszach.pl/strona-glowna/komisje-pzszach/kolegium-sedziow 

http://pzszach.pl/strona-glowna/komisje-pzszach/kolegium-sedziow

