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Vás srdečně zve na

ŠKOLENÍ    A  SEMINÁŘ  R  OZHODČÍCH  III. TŘÍDY  

Hustopeče u Brna, ZŠ J.A.Komenského, Komenského 2 (u náměstí TGM), 26.6.2011

Kdo je rozhodčí III. třídy? Rozhodcovská III. třída je základní kvalifikací rozhodčího. Znamená 
znalost Pravidel šachu, znalost základních požadavků Soutěžního řádu pro řízení utkání družstev 
a schopnost zorganizovat menší turnaj jednotlivců. 

Školení je určeno:

- Všem zástupcům družstev hrajícím krajské soutěže družstev.
V rozpise soutěží družstev 2010/2011se můžeme dočíst,  že rozhodčího utkání deleguje KR JmŠS.  
Pokud  rozhodčí  delegován  není,  vykonává  tuto  funkci  kvalifikovaný  (zpravidla  hrající)  rozhodčí.  
Rozhodčí kvalifikovaný pro řízení zápasů v KP II. třídy musí být rozhodčím minimálně 3. třídy. 

- Všem dalším zájemcům o získání základní kvalifikace rozhodčího.
Vedoucím kroužků mládeže, dorostencům, všem, kteří chtějí mít jasno v šachových pravidlech.

Seminář je určen:

- Všem  rozhodčím  III.  třídy,  kteří  v poslední  době  neabsolvovali  žádné  školení  či 
seminář rozhodčích.

Podle  platného  Statutu  rozhodčích  je  doba  platnosti  kvalifikačních  tříd  R1,  R2 a R3 čtyři  roky –  
nejpozději na konci této lhůty je nutno absolvovat další školení či seminář. 

Právo účasti na školení a semináři mají osoby, které:

- jsou starší 15 let (= nar. v roce 1996 a starší);
- jsou řádně registrovanými členy ŠSČR;
- řádně a včas zašlou přihlášku na školení.

Vlastní organizace školení:

Termín: neděle 26. června 2011
   vlastní průběh školení a semináře od 9.00 do 16.00 hodin
   písemný test pro účastníky školení od 16,00 do 18,00 hodin

Poplatek: 300,-Kč pro účastníky školení (tj. šachisty bez rozhodcovské třídy), 250,-Kč pro 
účastníky  semináře  (tj.  šachisty  s platnou  rozhodcovskou  třídou).  Hradí  se 
v hotovosti u prezence.

Přihlášky: zasílejte do 12.6.2011 na adresu mrslavik@seznam.cz, eventuálně 
                 poštou na adresu Miroslav Slavík, Lednická 32, Břeclav, 690 06.

http://www.chess.cz/kraje/jmss/


V přihlášce uveďte své jméno a příjmení, mailovou a poštovní adresu, datum 
narození a název šachového oddílu, jehož jste registrovaným členem.

Lektoři: Ing. Petr Buchníček, Mgr. Miroslav Hurta, RNDr. David Ciprys 
Organizační garant:Miroslav Slavík, DiS

Po zaslání přihlášky obdrží každý uchazeč mailem podrobný rozvrh školení a materiály 
k samostudiu včetně vzoru otázek k závěrečnému písemnému testu. Předpokládá se, že 
každý uchazeč se ke školení dostaví se znalostí zaslaných materiálů. Vlastní školení 
proběhne  ve  zkrácené  formě a  bude  zaměřeno  především na  nejčastější  problémové 
situace,  na  diskusi  a  vysvětlení  případných  nejasností.  Školení  bude  ukončeno 
standardizovaným  písemným  testem.  Pro  případné  neúspěšné  uchazeče  budou 
stanoveny  náhradní  termíny  pro  vykonání  zkoušek.  Pro  účastníky  semináře  není 
závěrečný test povinný.

V Břeclavě 31.5.2010                                                     Miroslav Slavík
                                                                                        předeseda STK OŠS Břeclav


