Liptovský šachový zväz
Hodžova 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
ŠKOLENIE ROZHODCOV 3., 2. a 1.triedy – 12. a 13.9.2015
Miesto : Alokované Centrum voľného času, Žiarska 13, Liptovský Mikuláš - Podbreziny
Registrácia účastníkov v sobotu 12.9.2015 o 8,30 hod, začiatok 9,00, záver pre záujemcov o 3.
a 2.triedu vykonaním záverečných skúšok o 16,00 hod.
Nosným programom školenia sú nové Pravidlá FIDE účinné od 1.7.2014 a ich aplikácia
predovšetkým pre súťaže družstiev.
Cieľom prvého dňa je vyškoliť rozhodcov 2. a 3. triedy, resp. obnoviť platnosť týchto
rozhodcovských tried. Vzhľadom k nárokom, ktoré sú kladené na rozhodcov hlavne v súťažiach
družstiev pre udelenie resp. obnovu príslušnej rozhodcovské triedy sa požaduje min. 80 percent
správnych odpovedí v záverečných testoch.

7,0 Obsah školenia rozhodcov
2,5 Pravidlá šachu FIDE
0,5 Klasifikácia
0,5
FIDE Handbook B02 – rating FIDE – zmeny od 1.7.2014, FIDE Handbook B01 – hráčske
tituly
1,5 Súťažný poriadok družstiev
1,0 Použitie Swiss Manageru pre riadenie súťaží
0,5
príprava súťaží, import dát
0,5
postup a výstupy v priebehu súťaže
0,5 Elektronické hodiny DGT – praktické ukážky DGT 2010 a DGT XL
1,0 Testy a záverečné vyhodnotenie
Deň 2:
V prípade záujmu o obnovenie alebo udelenie 1.triedy účastníkmi, ktorí majú splnené
podmienky stanovené Rozhodcovským poriadkom SŠZ, bude Školenie pokračovať aj v nedeľu
13.9.2015 nasledovným programom:
3,0 Swiss Manager pre mierne pokročilých
0,5
neštandardné situácie v riadení súťaží
0,5
zostavy pre rating, normu
0,5
generovanie pgn súborov
1,0
Swiss Manager a ChessResults.com
0,5
otázky a odpovede

3,0 Modelové situácie a ich vzorové riešenie v súlade s Pravidlami FIDE a Súťažným
poriadkom SŠZ
1,0 Testy a záverečné vyhodnotenie
Lektor a organizátor, prihlášky:
Karol Pekár, pekar@chess.sk, pekar.karol@imafex.sk 0903-804176.
Podmienky účasti:
Poplatok za jeden deň školenia (pripúšťa sa aj účasť len na druhom dni) 7 € / osoba, za 2 dni
10 € / osoba, stravu a cestovné si účastníci zabezpečujú a hradia individuálne. Základné
občerstvenie a materiály na CD sú obsiahnuté v poplatku za školenie u všetkých účastníkov
prihlásených do 10.9.2015.
Prosím, aby si účastníci naštudovali problematiku vopred, všetko potrebné je web stránkach:
www.chess.sk, www.fide.com, www.dgtprojects.com, www.swiss-manager.at,
V Liptovskom Hrádku 27. júla 2015

Karol Pekár, IA
predseda LŠZ, lektor SŠZ

