
Školení a seminář rozhodčích II. a III. třídy 

Pořadatel: komise rozhodčích Šachového svazu Zlínského kraje a Šachy Hošťálková 

Datum: pátek 5. 11. 2021 školení III. třídy 

sobota 6. 11. 2021 školení a seminář II. třídy 

seminář III. třídy 

Místo školení: DPS v Hošťálkové 595, 756 22 (vchod od parkoviště) 

Právo účasti: v případě většího zájmu než je kapacita místnosti, budou mít přednost členové 

šachových oddílů Zlínského kraje 

Obsah školení: 5. 11. pátek 
15,00 – 18,00 hod. Pravidla šachu FIDE 

18,00 – 21,00 hod. Soutěžní řád, práce s hodinami a ostatní legislativa 

21,00 – 22,00 hod. Závěrečný test III. třídy 

6. 11. sobota 
9,00 – 13,30 hod. Vstupní test II. třídy, pravidla šachu FIDE, oběd 

13,30 – 17,30 hod. Soutěžní řád, práce s hodinami, švýcarský systém a ostatní 

legislativa 

17,30 – 18,30 hod. Závěrečné testy II. a III. třídy 

Poplatky účastníků: školení rozhodčích II. třídy a seminář 300 Kč 

školení rozhodčích III. třídy a seminář 200 Kč 

seminář rozhodčích, kteří se účastnili školení v roce 2018 nebo 2019 100 Kč 

Opravný termín zkoušek: bude dohodnut na školení 

Přihlášky: e-mailem do 30. října 2021 na níže uvedenou adresu vedoucího školení. Do 

přihlášky uveďte oddílovou příslušnost. 

Veškerou legislativu naleznete na internetových stránkách ŠSČR: 

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa/ 

Akce je přístupná podle aktuálních opatření vzhledem ke COVID-19, platných ke 

dni konání školení. 

Vedoucí školení: Josef Bednařík, mobil: 773 211 196 

e-mail: bednarik@chess.cz 

Lektoři: Miroslav Kocián 

Josef Bednařík 

Upozorňuji na nutnost domácí přípravy už před školením. Látka je poměrně obsáhlá a na školení ji nelze 

celou probrat. Kromě toho pro účast na školení II. třídy je podmínkou složení vstupního testu, jehož cílem 

je ověření znalostí získané předchozím samostudiem (viz příloha Statutu rozhodčích). 

Na email přihlášeného budou zaslány další informace ke studiu, možnosti stravování (sobota), čestného 

prohlášení atd. 

Mgr. Miroslav Kocián a Josef Bednařík 

           předseda KR ŠSZK předseda KMK ŠSČR, R1 

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa/

