
Kurs sędziowski na klasy okręgowe  

Toruń 1 sierpnia 2021 r. 

Komunikat organizacyjny 

 

1. Cel: 

 Umożliwienie uzyskania II, III i młodzieżowej klasy sędziowskiej. 

 

2. Organizator: 

 Kolegium Sędziów KPZSzach. 

 

3. Termin i miejsce: 

 Kurs zostanie przeprowadzony przy Festiwalu Szachowym Kopernik w dniu 

1 sierpnia 2021 r w MCSM Toruń, ul. Łokietka 3. 

 W trakcie kursu zostanie przeprowadzony egzamin na klasy sędziowskie. 

 Kurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się i opłacenia wpisowego przez 

co najmniej 6 osób. 

 

4. Wykładowcy: 

 FA Oskar Rosłon – przewodniczący Kolegium Sędziów ZZSzach. 

 Janusz Augustowski – przewodniczący Kolegium Sędziów KPZSzach. kl.P 

 

5. Uczestnictwo: 

 Zgodnie ze statutem, sędzią może być osoba, która ukończyła 18 lat (klasa 

młodzieżowa od lat 16) i ma minimum II kategorię szachową.  

 O podwyższenie klasy sędziowskiej może ubiegać się sędzia, mający zaliczoną 

wymaganą praktykę sędziowską zgodnie z Kodeksem Szachowym D.II 3.2.3 

w czasie posiadania ważnej licencji sędziego klasy III i po pozytywnym 

zdaniu egzaminu. Biorący udział w kursie na II klasę sędziowską muszą 

posiadać licencję sędziowską oraz opłaconą składkę roczną za 2021r. 

 

6. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia z podaniem: nazwiska, imienia, adresu email, numeru telefonu, 

daty urodzenia, kategorii szachowej, listy sędziowanych turniejów zgodnie z 

punktem D.II 3.2.3 Kodeksu Szachowego (dotyczy kandydatów na II klasę 

sędziowską) przyjmowane będą w terminie do dnia 20 lipca 2021 r. na adres 

Przewodniczącego Kolegium Sędziów KPZSzach: augustjan@wp.pl 

 Kurs zostanie przeprowadzony, jeżeli do 20.07.2021 roku zgłoszą się co 

najmniej 6 osób.  



 

7. Opłaty 

 150 zł - koszty udziału w kursie + egzamin (zgodnie z Komunikatem 

Organizacyjno – Finansowym PZSzach.).  

Kujawsko-pomorski Związek Szachowy 

Bank Spółdzielczy w Toruniu 

 95 9511 0000 2001 0004 3498 0001 

 Opcjonalnie (po zaliczeniu egzaminu): 30 zł – koszty uzyskania licencji 

sędziowskiej, 50 zł – opłata roczna właściwa dla klasy okręgowej. 

 

8. Zakres i harmonogram (harmonogram ma charakter ramowy; może ulec 

zmianie) 

8.15-8.30 Rejestracja uczestników. 

8.30 Powitanie, sprawy organizacyjne. 

 Przepisy gry FIDE 

 Przepisy turniejowe FIDE 

 Przepisy szachów szybkich i błyskawicznych 

 Systemy rozgrywek: szwajcarski, kołowy – zagadnienia ogólne 

 Kryteria punktacji pomocniczej stosowane w turniejach 

 Regulaminy turniejowe i organizacja turniejów 

Przerwa  

 Prawa, obowiązki sędziego; wydawanie werdyktów i ich znaczenie 

 Regulaminy: klasyfikacyjny i ewidencyjny PZSzach 

 Sprawozdawczość z turniejów 

 Ciekawe przypadki sędziowskie 

 Relacje sędzia - zawodnik 

Ok. 15.00 Egzamin 

 Obsługa zegarów szachowych i programy do prowadzenia turniejów. 



 Omówienie wyników, wręczenie certyfikatów. 

 

Tematy z którymi musi się kandydat wstępnie zapoznać we własnym zakresie 

przed udaniem się na kurs. 

1. Obsługa programów do prowadzenia turniejów: Chessarbiter Pro 2016, 

Chessmanager 

2. Obsługa zegarów elektronicznych przede wszystkim: DGT 2010, DGT 3000, 

DGT Easy+ 

3. Status Sędziego w Polskim Związku Szachowym. 

4. Przepisy gry FIDE. 

5. Nadawanie kategorii i rejestracja zawodników w CR/FIDE. 

6. Regulamin klasyfikacyjny PZSzach. 

7. Regulamin ewidencyjny PZSzach. 

8. Obliczanie norm na kategorie szachowe PZSzach. 

9. Systemy rozgrywek: szwajcarski i kołowy; zasady kojarzenia. 

 

9. Pozostałe informacje 

 Egzamin będzie zawierać 30 pytań z przepisów gry i innych zagadnień 

omówionych na kursie. Zakres wiedzy przekazywanej na kursie będzie dosyć 

obszerny. Aby było możliwe jej przyswojenie w tak krótkim czasie, 

wymagane jest wstępne zapoznanie się z materiałem omawianym na kursie, 

w szczególności z Przepisami gry i Regulaminem klasyfikacyjnym, 

obliczaniem punktacji pomocniczej. 

 Aby uzyskać klasę drugą należy uzyskać 80% maksymalnej ilości punktów,  

a na klasę trzecią 70%. 

 

 

 

Przewodniczący  

Kolegium Sędziów KPZSzach 

Janusz Augustowski 


