
 

 

Školenie a seminár rozhodcov 1. 2. a 3. triedy 

Termín:  Sobota  1. september 2018  

V prípade rozhodcov 1. triedy bude školenie pokračovať aj v nedeľu 2.9.2018  

Organizátor:  Prešovský krajský šachový zväz, Šachy Reinter n.o. 

Miesto:   Humenné, Budova OPP, Tolstého 102/3 

Lektor:  Cyril Cehelský 

Kontakt:    Marianna Aľušíková, 0902 99 88 54, e-mail: sachy@reinter.sk   

Prihlášky:  do štvrtka 30.08.2018 na kontaktnú adresu 

Poplatok:  3. trieda: 5 € /osoba 

           2. trieda: 9 € /osoba 

1. trieda: 12 € / osoba                        

Registrácia účastníkov v sobotu 1.9.2018 o 08:00 hod. Začiatok plánovaný na 09:00 hod. Záver 

vykonaním záverečných skúšok formou testu o 16:00 hod.  

Tematické okruhy:

Pravidlá šachu FIDE 

Súťažný poriadok družstiev/jednotlivcov 

Rozhodcovský poriadok   

     Použitie programu Swiss manager 

     Elektronické hodiny DGT 

     Princípy organizácie turnajov

Poznámky: Nosným programom školenia sú nové Pravidlá FIDE účinné od 1.1.2018 a ich aplikácia 

predovšetkým pre súťaže družstiev.  A zároveň Súťažný poriadok družstiev /jednotlivcov, platný pre 

nový ročník súťaží. 

Školenia je možné sa zúčastniť aj bez záverečného preskúšania za poplatok 4 € / osoba. Znalosti Pravidiel 

FIDE a smerníc SŠZ nadobudnuté na školení môžu účastníci použiť vo svojej hráčskej praxi.  

Základné občerstvenie a materiály na CD sú obsiahnuté v poplatku za školenie u všetkých účastníkov 

prihlásených do 30.8.2018. Vzhľadom k rozsiahlej problematike je nutné, aby si účastníci naštudovali materiály 

vopred, všetko potrebné je na web stránkach: www.chess.sk, www.fide.com, www.dgtprojects.com,  

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. 

Organizátor zabezpečí materiály v papierovej aj elektronickej podobe rovnako ako aj občerstvenie počas 

školenia. Stravu, ubytovanie a cestovné si účastníci zabezpečujú sami. Po dohode účastníkov môže byť 

obedňajšia prestávka zrušená. 

Školenie a seminár sa uskutoční len za účasti min. 10 záujemcov/ prihlásených účastníkov! 

V Humennom 16.8.2018                                                                                                                    Ing.  Jaroslav Pčola 

predseda PKŠZ
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