
Kurs sędziowski na młodzieżową III i II klasę sędziowską Giżycko 10-12.09.2010

Komunikat Organizacyjny

 I. Termin i miejsce
Kurs odbędzie się w dniach 10-12.09.2010 w Ośrodku Żeglarskim LOK w Giżycku 
przy ul. Św. Brunona 4.

 II. Zakwaterowanie i wyżywienie
Zakwaterowanie  i wyżywienie w w Ośrodku Żeglarskim LOK w Giżycku.
Całkowity koszt pobytu 1 zawodnika wyniesie 120 zł.
Zapotrzebowanie na wyżywienie należy zgłosić w terminie  do 5 września 2010.

 III. Uczestnictwo
W kursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni którzy spełniają wymogi sędziego szachowego :
a) posiadają polskie obywatelstwo
b) mają ukończone 18 lat (na klasę młodzieżową 16 lat)
c) mają pełne prawo zawodnika i działacza sportowego
d) mają przynajmniej II kategorię szachową
Ponadto kandydat na drugą klasę musi sędziować minimum cztery turnieje jako asystent , 
w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem umożliwiającym uzyskanie kategorii 
szachowych.
Warunkiem zorganizowania kursu jest zgłoszenie się minimum 8 chętnych . 
Opłata za udział w kursie i egzaminie 100 zł od osoby.
Sędziowie posiadający klasę II lub wyższą za kurs opłacają 60 zł.
Zgłoszenia na email agu1@o2.pl w terminie do dnia 5.09.2010, w zgłoszeniu należy podać 
informację o zamawianych świadczeniach.

 IV. Terminarz i ogólny program kursu
Piątek 10.09.2010

od 16:30 - przyjazd i zakwaterowanie
około 17:45 - kolacja

do 18:30 - rejestracja uczestników kursu
18:30-21:30 - zajęcia szkolniowe (wykorzystanie programu chessarbier i innych 

niezbędnych do przeprowadzenia LWS i zrobienia sprawozdania, 
wykorzystanie arkusza kalkulacyjny do zrobienia własnych wizytówek 
oraz blankietów partii na przykładzie Festiwalu w Ostródzie, a jak czas 
pozwoli to w wolnej dyskusji omówienie artykułu „ Jak się nie dać 
zamknąć” http://tygodnik.onet.pl/1,47024,druk.html )

Sobota 11.09.2010
8:30 - śniadanie

9:30-13:30 - zajęcia szkoleniowe (zawartość kodeksu szachowego, znajdowanie 
potrzebnych informacji ze szczególnym uwzglednieniem przepisów gry, 
prawa i obowiązki sędziego, relacja sędzia -zawodnik)

13:45 - obiad
15:00 - zajęcia szkoleniowe (regulaminy, systemy rozgrywek, punktacja, 

punktacja pomocnicza, kojarzenie w różnych systemach)
19:00 - kolacja

http://tygodnik.onet.pl/1,47024,druk.html


20:00 - zajęcia szkoleniowe (Słuchacze pytają, wykładowcy odpowiadają, 
swobodna dyskusja, interpretacja przepisów.)

Niedziela 12.09.2010
7:45 - śniadanie

8:30-12:30 - zajęcia szkoleniowe (zegar szachowy: DGT2000, DGT2010, DGT960; 
tempa gry; ranking; i jak się uda powtórzenie wiadomości niezbędnych 
do zdania egzaminu)

12:45 - obiad
13:30 - egzamin
15:30 - zajęcia szkolenie (omówienie wyników egzaminu i jak się uda 

praktyczna rejestracja LWS w CR lub korzystanie z importu w SP98, 
samodzielna obróbka bazy CR dla potrzeb SP98)

 V. Inne
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać kodeks szachowy do pracy podczas zajęć. 
Sugeruje wcześniejsze zakupienie kodeksu i dokładne przeczytanie. Kodeks dostępny jest 
także w wersji elektronicznej na stronie PZSzach. 
Wersje przyjazne do samodzielnego wydruku dostępne są na minorze strony związkowej:
http://www.szachy.multimo.pl/wmzszach/kolegium/druk/  .
Wersje dla drukarek bez dupleksu dodatkowo w nazwie zawierają napis książeczka.
Posiadacze drukarek z dupleksem mogą wykorzystać drukowanie broszury.
W celu efektywnego skorzystania z zajęć uważam, za niezbędne przeczytanie instrukcji 
obsługi programu chessarbiter.. Wersja demonstracyjna programu mająca tylko zablokowane 
funkcje internetowe oraz ograniczenia co do liczby zawodników (20) i rund (5) znajduje się 
na stronie http://www.chessarbiter.com/pobierz.php .

http://www.chessarbiter.com/pobierz.php
http://www.szachy.multimo.pl/wmzszach/kolegium/druk/
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