БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928
ВРЕМЕННА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ
„ШАХМАТЕН КЛУБ-ПЛОВДИВ“

КУРС ЗА ШАХМАТНИ СЪДИИ
ЗА НОВИ СЪДИИ,
ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЪДИЙСКИТЕ КАТЕГОРИИ И
ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С АКТУАЛНИТЕ ПРОМЕНИ
В ПРАВИЛНИЦИТЕ НА ФИДЕ
26-27 септември 2020 г.
в клуба на Сдружение „Шахматен клуб-Пловдив“,
ул. „Хан Аспарух“ № 21, Пловдив
26.09.2020 г.
събота
10:00 - 11:00

Видове съдии и длъжности в шахматно състезание.
Видове шахматни състезателни системи и състезания.
Организация на шахматното състезание, роля на съдията.
Регламент и доклад за шахматно състезание.

11:00 – 14:00

Правилник на шахмата на ФИДЕ в сила от 01.01.2018 г.
Обсъждане на съдийски казуси.
Състезателни (турнирни) правила на ФИДЕ.

15:00 - 20:00

Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система.
Работа
със
съдийски
софтуер
“Swiss-Manager”:
индивидуални и отборни турнири по швейцарска система и
индивидуални и отборни турнири по кръгова система.
Допълнителни показатели - приложение.
Работа с електронните шахматни часовници одобрени от
ФИДЕ: DGT 3000, DGT XL, DGT 2010 - настройване и
коригиране на времето за игра и броя на ходовете.
Основни сведения за правилата на ФИДЕ за рейтинг и
международните звания, валидни от 01.01.2018 г.
Контролно време на шахматна партия за рейтинг на ФИДЕ.

27.09.2020 г.
неделя
09:00 - 12:00

13:00 – 16:00

Общи сведения за борба с измамите в шахмата и ролята на
съдията. Приложения А и В.
Транслитерация за изписване на имената на състезатели,
съдии и организатори, които са нови за списъците на ФИДЕ.
Въпроси и отговори.
Провеждане на изпит и обявяване на резултатите.
Закриване на курса.

Лектори: Инж. Здравко Недев – международен съдия на ФИДЕ.
Инж. Илияна Полендакова – международен съдия на ФИДЕ.
За участие в курса се попълва приложената заявка , която се изпраща до
23.09.2020 г. до chessclub.plovdiv@abv.bg
Таксата за участие е 60 (шестдесет) лв. и включва:

Обучение.

Правилник на шахмата на ФИДЕ (издание на БФШ 1928).

Актуална съдийска информация.

Провеждане на изпит за получаване на съдийска
категория.
Заплащането на таксата става с банков превод, най-късно до 23.09.2020 г. по
банковата сметка на Сдружение „Шахматен клуб-Пловдив“.
Номерът на банковата сметка е следният:
IBAN: BG71STSA93000022800020
BIC: STSABGSF
Банка ДСК АД
За справка: Инж. Здравко Недев: 0888 528 495, nedevz@gmail.com
Инж. Илияна Полендакова: 0888 578 780, polendak@gmail.com

► Приложение: Заявка за участие в курса за шахматни съдии.

