Školení a semináře rozhodčích 2. a 3. třídy - Orlová
SK Slavia Orlová – z.s. pořádá z pověření KR MKŠS
školení a semináře rozhodčích 2. a 3. třídy.
Určeno:

rozhodčím 2. a 3. třídy, kteří si chtějí prodloužit platnost třídy o 4 roky a všem
bez kvalifikace, kteří chtějí získat kvalifikaci rozhodčího 2. či 3. třídy
Termín:
7. 9. 2019 od 9:00 (presence 8:30) – školení 2. třídy – 1. část
8. 9. 2019 od 9:00 (presence 8:30) – školení 2. a 3. třídy a seminář 2. a 3. třídy
Místo:
Klubovna SK Slavia Orlová (2.NP nad restaurací u zimního stadiónu)
Na Stuchlíkovci 340, Orlová-Lutyně 735 14
Občerstvení: možno objednat dovoz obědu, drobné občerstvení zajištěno na místě
Školitel:
IA Jiří Kopta
FA Martin Sieber
Poplatky:
500,- Kč za školení 2. třídy, 300,- Kč za školení 3. třídy
200,- Kč za seminář rozhodčích 2. a 3. třídy
Účastnický poplatek se hradí při prezenci před zahájením školení.
Program:
Předmět
R2
Postavení a činnost rozhodčích, Ekonomická směrnice 0,5
Legislativa ŠSČR a FIDE
2,5

Obědová pauza

0,5

Švýcarský systém (+ obsluha los. programu SM)
Digitální hodiny, digitální šachovnice – Live Chess
Postavení a činnost rozhodčích, Ekonomická
směrnice, Základní legislativa ŠSČR
Pravidla šachu FIDE

3,5
1,5

R3
-

0,5
3

Obědová pauza

0,5

Klasifikační řád ŠSČR, pravidla pro pořádání turnajů
Soutěžní řád ŠSČR, Schurigův systém
Zkoušky
Celkem hodin (bez pauzy)

1
2
1,5
16

8

Seminář rozhodčích 2. a 3. třídy a školení rozhodčích 3. třídy bude probíhat souběžně se
školením 2. třídy (neděle). Účastníkům školení R2 doporučujeme vzít s sebou pro výuku
losovacího programu a digitálních šachovnic vlastní notebook.
Přihlášky:

závazné přihlášky nejpozději do pátku 30. 8. 2019 vyplněním formuláře na
adrese https://forms.gle/w2eMcm6sFETBSQra6
Účastníci seminářů zašlou v přihlášce seznam turnajů a soutěží, které
rozhodovali v období posledních tří let. V případě nedoložení dostatečné praxe
bude muset účastník semináře absolvovat závěrečný test. Pro úspěšné zvládnutí
doporučujeme projít zkušebním testem na:
http://onlinearbiters.chess.cz/?page=test

Školení bude probíhat v souladu se směrnicí pro přípravu rozhodčích všech tříd vydanou
ŠSČR. Doporučujeme s předstihem nastudovat a vzít s sebou pravidla FIDE a soutěžní řády,
které najdete na stránkách ŠSČR: https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa/

SK Slavia Orlová – z.s.
Organizátor školení

