Školení a seminář rozhodčích II. a III. třídy
Pořadatel:

komise rozhodčích Šachového svazu Zlínského kraje.

Datum:

pátek 10. 11. 2017
sobota 11. 11. 2017

Místo školení:

Zlín, nová herna šachového klubu Zlín, budova U2 Univerzity T. Bati, ul. Mostní,
vstup na severní straně budovy naproti Úřadu práce, bývalá restaurace Viktorie.

Právo účasti:

registrovaní členové šachového svazu Zlínského kraje, po dohodě s vedoucím školení
i členové z jiných krajských šachových svazů.
Účastníci školení v roce 2015 nebo 2016, kteří obdrželi II. a III. třídu, se mohou
účastnit semináře a získat potřebné proškolení. To se rovněž týká držitelů II. a III.
rozhodcovské třídy z dřívější doby. Všichni účastníci seminářů budou skládat test.

Obsah školení:

10.11.
17,00 – 19,00 hod.
19,00 – 21,00 hod.

školení a seminář II. třídy
školení a seminář III. třídy
školení a seminář II. třídy

klasifikační řád
úvod do pravidel šachu FIDE – videoukázky různých
situací z praktické hry a diskuse k nim

11.11.
9,00 - 12,00 hod.
12,00 – 13,00 hod.
13,00 – 17,30 hod
17,30 – 18,00 hod.

pravidla šachu FIDE
oběd
soutěžní řád
zkoušky II. a III. třída
test pro seminář II. a III. třídy
Pořadatelé si vyhrazují právo mírně upravit program školení co do skladby, ne do rozsahu a časového průběhu.
Poplatky účastníků:

školení rozhodčích II. třídy a seminář
školení rozhodčích III. třídy a seminář
seminář rozhodčích, kteří se účastnili školení v roce 2014 nebo 2015

250,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

Opravný termín zkoušek: bude dohodnut na školení
Přihlášky:

e-mailem do 8. listopadu 2017 na níže uvedenou adresu vedoucího školení. Veškerou
legislativu
naleznete
na
internetových
stránkách
ŠSČR:
http://www.chess.cz/web/informace/legislativa.html

Vedoucí školení:

Miroslav Kocián, mobil: 724 275 437
e-mail: miroslav.kocian@tescoma.cz

Lektoři:

Miroslav Kocián
Pavel Slovák

Upozorňuji na nutnost domácí přípravy ze zaslaných materiálů už před školením. Látka je poměrně
obsáhlá a na školení ji nelze celou probrat. Zkušební testy nelze bez předchozího samostudia, se kterým
daná forma školení počítá, téměř zvládnout.
Mgr. Miroslav Kocián
předseda KR ŠSZK

