KOLEGIUM SĘDZIÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
00-697 WARSZAWA, ul. Marszałkowska 84/92
Tel/fax: 22 841 41 92 oraz 22 841 94 60

Warszawa, 05 lipca 2021 r.

Centralny Kurs Sędziowski
Bydgoszcz, 04-08 sierpnia 2021 roku

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1.

Kurs sędziowski:

a)
b)
c)

sędziego szachowego klasy państwowej,
sędziego szachowego klasy pierwszej,
sędziego szachowego klasy okręgowej.

2.

Organizator
Polski Związek Szachowy
Kolegium Sędziów – IA Agnieszka Brustman
Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy – Prezes Jarosław Wiśniewski

3.

Harmonogram

Środa 04 sierpnia 2021 r.
– przyjazdy
i wieczornych;
– godz. 20.00 spotkanie organizacyjne;
Czwartek 05 – 07 sierpnia 2021 r.
Niedziela 08 sierpnia 2021 r.

4.

w

godzinach

popołudniowych

– wykłady, rano i po południu;
– egzamin przed południem.

Miejsce kursu

Copernicanum Bydgoszcz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Mikołaja Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz

Rezerwacji noclegu należy dokonać indywidualnie. Są różne możliwości.
Dom Studenta nr 2
ul. Łużycka 21
Bydgoszcz
tel.: 52 34 12 041 (portiernia czynna 24 h / dobę, tutaj będzie można dokonywać
rezerwacje).
Koszt noclegu w pokojach 2-osobowych wynosi 35,00 zł od osoby, przy czym są
to pokoje łączone w ramach jednego segmentu (jak to często w akademikach
bywa), gdzie na 4 pokoje przypada jedna łazienka. Z uwagi na okres urlopowy,
akademik nie serwuje wyżywienia. Osoby, które będą chciały skorzystać z tej opcji
noclegowej,
muszą
się
liczyć
z
tym,
że wyżywienie
organizują
we własnym zakresie. Akademik zabezpiecza spanie (pościel, kołdra).
Istnieje możliwość otrzymania faktury, jednak należy to zgłosić na portierni, przed
dokonaniem wpłaty z góry za okres pobytu. Akademik preferuje wpłaty na miejscu
kartą płatniczą lub przelewem na konto, przed rozpoczęciem okresu pobytu. Należy
tylko zaznaczyć, że jest się słuchaczem kursu sędziowskiego dla sędziów
szachowych, dlatego jest preferencyjna cena.
Sala wykładowa, gdzie odbędzie się kurs jest oddalona około 1 km od akademika.
Istnieje możliwość wjazdu na teren Copernicanum prywatnym samochodem
i parkowanie tam, bez dodatkowych kosztów.
Możliwy będzie catering, który zobowiązał się dostarczać obiady 2-daniowe
w cenie 20 zł za obiad / osobę. Obiady będą dowożone, dlatego z rana należy
zgłosić, ile ma być obiadów. Można zadeklarować obiady przez wszystkie 4 dni.
Podczas kursu planowany jest bar kawowo-herbaciany.
Hotele w pobliżu sali wykładowej.
City Hotel, ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz, 4 gwiazdki, tel. 52 325 25 00 - ok.
500 metrów od sali wykładowej. Cena około od 198 zł (ze śniadaniem około 285
zł) za pokój dwuosobowy.
Hotel Restaurant Campanile, ul. Jagiellońska 59, 85-027 Bydgoszcz, 3
gwiazdki, tel. 52 586 20 00 - ok. 1100 metrów od sali wykładowej (15 minut
pieszo). Cena około 161 zł za pokój dwuosobowy, ze śniadaniem nieco drożej.
W centrum Bydgoszczy jest wiele innych hoteli, rezerwacje z wyprzedzeniem są
tańsze, nie należy czekać do ostatniej chwili.

5.

Warunki uczestnictwa

5.1 W kursie mogą wziąć udział sędziowie klasy drugiej oraz klasy pierwszej
spełniający następujące wymagania:
a) kandydat na sędziego klasy pierwszej musi wykazać się
sędziowaniem minimum czterech turniejów, w tym przynajmniej dwóch
turniejów rozgrywanych tempem umożliwiającym wypełnienie norm na
kategorie szachowe. Jeden z turniejów z normami musi prowadzić jako
sędzia główny;
b) kandydat na sędziego klasy państwowej musi wykazać się
sędziowaniem minimum sześciu turniejów, w tym przynajmniej trzech

turniejów rozgrywanych tempem umożliwiającym wypełnienie norm na
centralne kategorie szachowe. Trzy z wymienionych turniejów musi
prowadzić jako sędzia główny, przy czym przynajmniej w jednym z nich
musi być możliwość wypełnienia norm na centralne kategorie szachowe.
c) posiadać licencję sędziowską (Centralny Rejestr PZSzach)
d) posiadać opłaconą roczną składkę sędziowską (Centralny Rejestr
PZSzach)
e) posiadać drugą kategorię szachową (Centralny Rejestr PZSzach)
5.2 Dokonanie opłaty za kurs i egzamin do 30 lipca 2021 r. na konto Polskiego
Związku Szachowego w wysokości:
a) klasa państwowa
b) klasa pierwsza
c) klasa druga i trzecia

250,00 zł
200,00 zł
150,00 zł

nr konta: 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827
tytuł wpłaty: centralny kurs sędziowski + nazwisko i imię

5.3. Zgłoszenia na kurs przyjmuje do 30 lipca 2021 r. Członek Kolegium
Sędziów IA Agnieszka Brustman
adres e-mail: abrustman@gmail.com tel. 664 303 892

5.4.

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu:
a) karta zgłoszenia,
b) kopia opłaty za kurs do PZSzach
c) ankieta sędziego
d) wykaz sędziowanych turniejów + adres www (linki do turniejów)
Uwaga: Karta zgłoszenia na kurs i ankieta sędziego w załączeniu

5.5. Nieprzesłanie w terminie wymaganych dokumentów może spowodować
odmowę przyjęcia na kurs.
5.6. Na spotkaniu organizacyjnym w środę 04 sierpnia 2021 r. o godz. 20.00
każdy przyjęty na kurs kandydat zobowiązany jest do przekazania
organizatorowi wersji ,,papierowej’’ wyżej wymaganych dokumentów oraz
dodatkowo:
a) Kopie Sprawozdań Sędziowskich – dotyczy kandydatów na klasę
państwową,
b) zaświadczenie z Wojewódzkiego Kolegium Sędziów zawierające
zestawienie sędziowanych imprez – dotyczy kandydatów na klasę
pierwszą.

6.

6.1

Informacje dodatkowe

Każdy kursant powinien posiadać:

−
−

kalkulator do obliczeń rankingowych,
aktualne przepisy PZSzach i FIDE,
http://pzszach.pl/2019/01/09/przepisy-gry/
http://pzszach.pl/strona-glowna/regulaminy/
https://handbook.fide.com/

6.2

Egzamin na klasy sędziowskie odbędzie się w formie testowej z przepisów
gry, systemów kojarzeń oraz rankingów FIDE i PZSzach.

6.3

Za zgodą Kolegium Sędziów PZSzach w kursie mogą brać udział kandydaci
na sędziów klas okręgowych z województw, w których nie działają
Wojewódzkie Kolegia Sędziowskie. Opłata za kurs wynosi 150,00 zł, płatna
na konto PZSzach.

6.4

Wykłady i egzamin odbędą się w obowiązujących warunkach bezpieczeństwa
sanitarnego ze względu na COVID-19.

6.5

Akceptując komunikat uczestnicy kursu sędziowskiego wyrażają zgodę na
wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu
przeprowadzenia oraz publikacji jego wyników.

6.6

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

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSzach
IA Andrzej Irlik

Karta zgłoszenia
Centralny Kurs Sędziowski
Miejsce i data:

Bydgoszcz, 04-08.08.2021

Zgłoszenie na kurs klasy państwowej* / pierwszej* / okręgowej*

1.

Imię i nazwisko ........................................................ …………………………………

2.

Data i miejsce urodzenia: …………………………..................................................

3.

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..

4.

Wykształcenie: ......................................................... …………………………………

5.

Kontakt tel. ……………………… e-mail: …………………………………………………………

6.

Klasa sędziowska ……………………………. nadana w dniu ……………………………….

7.

Nr licencji sędziowskiej …………………………. z dnia ………………………………………

8.

Kategoria szachowa: …………………………………………………………………………………

9.

Klub: ………………………………………………………………………………………………………….

10. Członek Wojewódzkiego Związku Szachowego w ………. Nr ew. ……………….
Link do CR PZSzach:
11. Miejsce zarezerwowanego noclegu: …………………………………………………………

Data ………………………………..
* - niepotrzebne skreślić

Podpis ………………………………………………

POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
KOLEGIUM SĘDZIÓW
ANKIETA KANDYDATA NA SĘDZIEGO
SZACHOWEGO KLASY CENTRALNEJ
Imię i nazwisko ……………………………………………… Nr ewid……………………
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania ………………………………………....................................
E-mail………………………………………………. telefon……………………….................
Wykształcenie: ... ................................ Zawód: … ...........................……..
Klasa sędziowska: .......................... Data uzyskania: ………………………….
Kat. szachowa: ……………………………………………………………………………………
Klub: ………………………………………………………………………………………………….

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

