
Liptovský šachový zväz, M.M.Hodžu 34/20, 031 01 L.MIkuláš 
 

 

SEMINÁR ROZHODCOV 3. a 2. triedy – 13.9.2022 
 

Miesto : CVČ Liptovský Mikuláš, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1932 ( http://goo.gl/maps/Kze56) 
 
Registrácia účastníkov v sobotu 24.9.2022 o 09:00 hod, začiatok 09:30, záver vykonaním 
záverečných skúšok formou kvízu o 15:00 hod. 
 
Nosným programom semináru sú Pravidlá FIDE účinné od 1.8.2018 s poznámkami ku 
zmenám Pravidiel od 1.1.2023 vrátane vzorových komentárov podľa FIDE Manuálu 
rozhodcov 2020 a ich aplikácia predovšetkým pre súťaže družstiev, ďalej zmeny Súťažného 
poriadku družstiev, ktoré platia pre nový ročník súťaží. 
 
Cieľom 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. 75 percent 
správnych odpovedí v záverečných testoch. 
 
Nie je vylúčená ani účasť záujemcov, ktorí nie sú rozhodcami, resp. nemajú záujem 
absolvovať test a stať sa rozhodcami, pretože znalosti Pravidiel FIDE a smerníc SŠZ môžu 
použiť vo svojej hráčskej praxi. 
 

4,5 Obsah školenia rozhodcov 
 
2,0 Pravidlá šachu FIDE – riešenie modelových situácií 
 
1,0 Súťažný poriadok družstiev – interpretácia modelových situácií   
 
0,5 Rôzne otázky, diskusia  (napr. manipulácia na hodinách DGT, informácia o zmenách 
v smerniciach FIDE pre ratingovanie a tituly) 
  
1,0 Testy formou kvízu a záverečné vyhodnotenie 
 
Lektor a prihlášky:   
Karol Pekár, pekar@chess.sk, pekar.karol@imafex.sk 0951-485150.    
          
Podmienky účasti: 
Poplatok za školenie 10 € / osoba, bez testu 5 € / osoba, stravu a cestovné si účastníci 
zabezpečujú a hradia individuálne. Základné občerstvenie a materiály, ktoré budú k dispozícii 
na stiahnutie, sú obsiahnuté v poplatku za školenie pre všetkých prihlásených účastníkov.  
 
Prosím, aby si účastníci naštudovali problematiku vopred, všetko potrebné je web stránkach:  
www.chess.sk, www.fide.com 
 
Školenie sa koná súbežne s 1. turnajom TALENT ročníka 2022/23 pre deti nar. 2009 
a mladšie. https://chess.sk/files/turnaje/Propozicie_TALENT_1_2022_23_V1.pdf  
 
V Liptovskom Hrádku 15. septembra 2022       Karol Pekár, IA, lektor SŠZ 
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