Školenie rozhodcov
Školenie a seminár rozhodcov všetkých tried
a seminár pre UR, FA a IA
Termín:
Miesto:
Garant školenia:
Prihláška:
Program:

Vklad:

21. - 22.9. 2019
Černyševského 8., Bratislava – Petržalka, klubová miestnosť ŠK Slovan Bratislava
IA Ivan Syrový
Ladislav Šipeky, e-mail: ladislav@sipeky.sk, tel.: 0903 214 201
Prihlásiť sa je nutné do 18.9.2019 /z dôvodu prípravy materiálov/
21.9.2019
08:15-08:45
- Prezentácia
08:45-09:00
- Otvorenie
09:00-09:30
- Rozhodcovský poriadok a Rozhodcovské tituly
09:30-10:00
- Švajčiarsky systém
10:00-10:30
- Pomocné kritériá pri rovnosti bodov
10:30-10:45
- Prestávka
10:45-11:45
- Klasifikačný poriadok
11:45-12:30
- Elektronické hodiny
12:30-13:30
- Obedná prestávka
13:30-14:30
- Súťažný poriadok jednotlivcov + diskusia
14:30-14:45
- Prestávka
14:45-18:15
- Swiss-Manager a online prenos
22.9.2019
08:00-08:30
- Prezentácia
08:30-12:00
- Pravidlá šachu FIDE
12:00-13:00
- Obedná prestávka
13:00-14:00
- Pravidlá šachu FIDE + diskusia
14:00-14:15
- Prestávka
14:15-16:15
- Súťažný poriadok družstiev + diskusia
16:15-16:30
- Prestávka
16:30-18:00
- Test a vyhodnotenie
21.9.2019
-

3. trieda
2. trieda
1. trieda
Seminár 2.,3.
Seminár 1., IA, FA, UR
Bez testovania*
10 €

22.9.2019
15 €
20 €
15 €
10 €

21 - 22.9. 2019
15 €
20 €
25 €
15 €
15 €
15 €

 Účastník prednášok, ktorý nebude testovaný. Nebude zaregistrovaný ako rozhodca resp. nebude mu predĺžená platnosť
rozhodcovskej triedy.
a) Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.
b) Organizátor zabezpečí potrebné materiály v papierovej (5 €) a aj elektronickej podobe (bezplatne). V prípade, ak máte záujem
o papierovú podobu dokumentov, uveďte prosím danú skutočnosť v prihláške. Preberané dokumenty odporúčame vopred
dôkladne naštudovať a nájdete ich na stránkach www.chess.sk a www.bsz.chess.sk.
c) Z rozhodnutia RK SŠZ sú záujemcovia o získanie alebo predĺženie platnosti 1. rozhodcovskej triedy, alebo držitelia
UR, FA a IA povinní mať FIDE rozhodcovskú licenciu. Ak FIDE rozhodcovskú licenciu nemajú, sú povinní zaplatiť licenčný
poplatok FIDE. http://www.fide.com/component/handbook/?view=article&id=14
d) Pri školení k programu Swiss-Manager je vlastný notebook výhodou.
e) Podmienkou pre získanie 2.a 3. rozhodcovskej triedy je absolvovanie školenia rozhodcov aspoň v nedeľu 22.9.2019 a
úspešné zvládnutie testu. Záujemcovia o získanie 1. triedy sú povinní zúčastniť sa školenia počas oboch dní.
f) Občerstvenie, ubytovanie a cestovné si účastníci hradia a zabezpečujú sami. Drobné občerstvenie - kávu, čaj zabezpečí
organizátor.

