
Kurs i egzamin na sędziego klasy młodzieżowej, trzeciej oraz drugiej 
16.06.2022 - Katowice, ul. Uniczowska 102b  

 
Kolegium Sędziów działające przy Śląskim Związku Szachowym informuje, że 16 czerwca 2022r. 
planuje zorganizować w Katowicach kurs sędziowski na klasy okręgowe (II, III i młodzieżową).  
Po kursie przeprowadzony zostanie egzamin kandydatów na sędziów szachowych. 

1. Harmonogram 
15.45 - 16.00 - przyjazd uczestników (Katowice, ul. Uniczowska 102b)  
16.00 - 18.30  - omówienie ciekawych sytuacji turniejowych, sesja pytań,  
19.00  - egzamin  

2. Wymogi formalne. 

• Zgodnie z Kodeksem Szachowym 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. 

• Kandydat na sędziego klasy drugiej musi posiadać licencję sędziowską oraz mieć opłaconą 
składkę roczną za 2022 r. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia praktyka sędziowska 
(minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy lub główny (za zezwoleniem Wojewódzkiego 
Kolegium Sędziów), w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem umożliwiającym 
wypełnienie norm na kategorie szachowe). 

• Kandydaci we własnym zakresie powinni przyswoić wiedzę z zakresu: 
a) przepisów gry FIDE 
b) organizowania imprez szachowych, regulaminów zawodów, 
c) przepisów turniejowych, systemów rozgrywek (kołowy, szwajcarski, pucharowy), 
d) ustalania kolejności miejsc w turniejach, 
e) obliczania norm na kategorie szachowe, 
f) statusu sędziego szachowego. 

3. Zgłoszenia. 

• Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 10 czerwca 2022 r. wyłącznie mailowo  
na adres brozeklukasz@gmail.com 

4. Koszty uczestnictwa. 

• Zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym ŚZSzach 2022  
opłata za kurs wynosi: 

❖ 150zł (kandydaci na II, III klasę sędziowską) 

❖ 100zł (kandydaci na sędziego klasy młodzieżowej) 

• Opłaty należy wnosić na konto Śląskiego Związku Szachowego:  
40-287 Katowice, ul. 1 Maja 24,  
nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0236 8940 do 10.06.2022  

5. Uwaga. 

• Sędziowie z klasą III, którzy otrzymali pozwolenie na sędziowanie turniejów jako Sędzia 
Główny przez Kolegium Sędziów tracą to prawo z dniem odbywania się kursu tj. 
16.06.2022r. 

  
Przewodniczący Kolegium Sędziów 

IA Michał Wejsig 

 

https://wzszach.poznan.pl/menu-glowne/kolegium-sedziow/komunikaty/910-od-01-01-2018-r-obowiazuja-nowe-przepisy-gry-fide
https://wzszach.poznan.pl/menu-glowne/kolegium-sedziow/komunikaty/910-od-01-01-2018-r-obowiazuja-nowe-przepisy-gry-fide
http://pliki.pzszach.pl/komisje/kolegium_sedziow/2019/przepisy_turniejowe_od_2019_07_01.pdf
http://pliki.pzszach.pl/komisje/kolegium_sedziow/2019/przepisy_turniejowe_od_2019_07_01.pdf
http://pliki.pzszach.pl/komisje/ewidencji_klasyfikacji_i_rankingu/2017/regulamin_klasyfikacyjny.pdf
http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2017/10/Status_sedziego.pdf
mailto:brozeklukasz@gmail.com

