
Kurs i egzamin na sędziego klasy młodzieżowej, trzeciej oraz drugiej. 

Termin: 24.03.2018r. Godzina 10:00, zakończenie około godziny 15:00  

Miejsce: Katowic-Podlesie, ul. Malczewskiego 1 (wejście od ul. Mieczyków) – Szkoła Podstawowa nr 21 

Zgłoszenia:  Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty prosimy przesyłać do dnia 20.03.2018r. do Ewy 

Brożek na adres e-mail: esbrozek@gmail.com na druku dostępnym w załączniku 1. 

W trakcie kursu omawiane będą między innymi zagadnienia dotyczące przepisów gry, obsługa zegarów szachowych 

(mechanicznych oraz elektronicznych – DGT 2010, DGT easy, DGT XL), kojarzenie systemem kołowym, analiza 

sytuacji turniejowych, a także kwestie związane z Centralnym Rejestrem i ewidencją. 

Warunki uczestnictwa: (kurs odbędzie się jeśli zgłoszenia dokona min 6 osób) 

1. Opłacenie kosztu uczestnictwa w kursie oraz egzaminie zgodnie z KOF 2018r.:  

• 100 zł – na sędziego klasy młodzieżowej,  

• 150 zł – na sędziego klasy trzeciej i drugiej.  

Opłata musi zostać dokonana przed rozpoczęciem szkolenia na konto Śląskiego Związku Szachowego:  

Śląski Związek Szachowy  

ul. Kossaka 23, 41-803 Zabrze  

KONTO BANKOWE: 54 2030 0045 1110 0000 0236 8940  

2. Posiadanie min. II kategorii szachowej  

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego  

4. Posiadanie pełnych praw zawodnika i działacza sportowego  

5. Posiadanie ważnej i opłaconej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej)  

6. Posiadanie wiedzy dotyczącej przepisów gry.  

7. 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.  

8. Ukończone 18 lat (z wyjątkiem osób ubiegających się o klasę młodzieżową – ukończone 16 lat)  

9. Zdanie wstępnego egzaminu dotyczącego znajomości przepisów gry, który odbędzie się o godzinie 10:00.  

Po egzaminie wstępnym rozpocznie się kurs zakończony egzaminem głównym (końcowym). Osoby, które nie zaliczą 

pozytywnie egzaminu wstępnego nie mogą wziąć udziału w egzaminie końcowym.  

10. Tytuł sędziego klasy drugiej otrzymuje osoba, która pozytywnie zaliczyła egzamin  

11. Tytuł sędziego klasy młodzieżowej lub trzeciej otrzymuje osoba, która:  

• pozytywnie zaliczyła egzamin  

• odbyła egzamin praktyczny (staż sędziowski) u sędziego posiadającego min. klasę sędziowską centralną. Staż 
musi zostać wypełniony w maksymalnym czasie 9 miesięcy od dnia zdania egzaminu, wraz z przesłaniem 
karty stażu do przewodniczącego kolegium (wystarczy skan dokumentu) 

Staż sędziowski można zrealizować sędziując min. jeden z poniższych turniejów:  

• systemem kołowym lub szwajcarskim z możliwością zdobycia kategorii szachowych  

• szachów szybkich lub błyskawicznych  

• drużynowy szczebla okręgowego w kategorii juniorów lub seniorów (min. 2 rundy)  
 

Przewodniczący kolegium Śląskiego Związku Szachowego:  

Ewa Brożek 

mailto:esbrozek@gmail.com


Załącznik 1. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS SĘDZIEGO KLASY DRUGIEJ/TRZECIEJ/MŁODZIEŻOWEJ * 

KOLEGIUM SĘDZIÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

1. Nazwisko 

2. Imię 

3. Adres zamieszkania 

4. Telefon kontaktowy i adres e-mail 

5. Data i miejsce urodzenia 

6. Pesel 

7. Wykształcenie 

8. Przynależność klubowa 

9. Kategoria szachowa 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….............................................................................

.................................................................................................... 

Dotyczy kandydatów na II klasę sędziowską:  

10. Data uzyskania III klasy sędziowskiej 

11. Numer licencji sędziowskiej 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………..………  

12. Turnieje sędziowane w trakcie posiadania III klasy sędziowskiej (wymagane pkt 3.2.3 statusu) 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

- korzystam z pełni praw publicznych 

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych 

- nie byłem karany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów Kodeksu Szachowego, Regulaminów Polskiego i Śląskiego Związku 

Szachowego oraz Regulaminu Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Szachowego 

 

………………………………………….., dnia: ………………......                                                     ……………………………………………………… 

                                                                                                                                                               (czytelny podpis) 

 

 


