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M
D.II
STATUS SĉDZIEGO SZACHOWEGO
W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM
Uchwalony na Ogólnopolskiej Konferencji SĊdziów Szachowych
w Licheniu. 25 listopada 2006 roku.
Ostateczny tekst Statusu opracowaá IA Witalis Sapis

§ 1.

Wymagania stawiane osobom
ubiegającym siĊ o tytuá sĊdziego

1.1.

SĊdziego szachowego winna cechowaü nieskazitelna postawa etyczna, moralna i sportowa. SĊdzia szachowy winien postĊpowaü rozwaĪnie, z taktem, zachowując obiektywizm i
opanowanie.

1.2.

SĊdzią szachowym moĪe byü osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo,
b) ma ukoĔczone 18 lat, z wyjątkiem máodzieĪowej klasy sĊdziowskiej, którą moĪna uzyskaü mając ukoĔczone 16 lat,
c) ma peáne prawa zawodnika i dziaáacza sportowego,
d) ma przynajmniej II kategoriĊ szachową,
e) zda egzamin sĊdziowski przed wáaĞciwą komisją,
f) zobowiązuje siĊ wypeániaü zadania sĊdziowskie.

§ 2.

Klasy sĊdziowskie

2.1.

Klasy okrĊgowe
a) SĊdzia klasy máodzieĪowej (M),
b) SĊdzia klasy III (III),
c) SĊdzia klasy II (II).
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2.2.

Klasy centralne:
a) SĊdzia klasy I (I),
b) SĊdzia klasy paĔstwowej (P).

2.3.

Klasy miĊdzynarodowe:
a) Arbiter klasy FIDE (FA),
b) Arbiter klasy miĊdzynarodowej FIDE (IA).

§ 3.

Tryb nadawania klas sĊdziowskich

3.1.

Wymagania ogólne

3.2.

3.1.1.

Uzyskanie klasy sĊdziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukoĔczenia odpowiedniego kursu sĊdziowskiego, poáączonego z egzaminem.

3.1.2.

Przystąpienie do egzaminu na sĊdziego szachowego
wymaga speánienia nastĊpujących warunków:
a) posiadanie waĪnej licencji sĊdziowskiej (nie dotyczy klasy máodzieĪowej i trzeciej)
b) wniesienie opáaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach.

3.1.3.

Klasy sĊdziowskie są nadawane stopniowo (sĊdzia
klasy III nie moĪe uzyskaü klasy I).

Klasy okrĊgowe
3.2.1.

Klasy okrĊgowe nadają Kolegia SĊdziowskie Wojewódzkich Związków Szachowych w oparciu o wewnĊtrzny regulamin.

3.2.2.

Osoba, która ma 16-18 lat, nie ma na koncie kar dyscyplinarnych (takĪe w szkole), oraz zda egzamin
przed wáaĞciwą komisją (wymogi jak na III klasĊ) moĪe uzyskaü tylko klasĊ máodzieĪową, odpowiadającą
klasie trzeciej.
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3.2.3.

3.3.

3.4.
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Kandydat na sĊdziego klasy drugiej musi sĊdziowaü
minimum cztery turnieje jako sĊdzia rundowy, w tym
przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umoĪliwiającym wypeánienie norm na kategorie szachowe.

Klasy centralne
3.3.1.

Klasy centralne nadaje Kolegium SĊdziów PZSzach.

3.3.2.

Kandydat na sĊdziego klasy pierwszej musi sĊdziowaü minimum cztery turnieje szachowe, w tym przynajmniej dwa turnieje rozgrywane tempem umoĪliwiającym wypeánienie norm na kategorie szachowe.
Jeden z turniejów z normami musi prowadziü jako
sĊdzia gáówny.

3.3.3.

Kandydat na sĊdziego klasy paĔstwowej musi sĊdziowaü minimum szeĞü turniejów szachowych, w tym przynajmniej trzy turnieje rozgrywane tempem umoĪliwiającym wypeánieni norm na centralne kategorie szachowe.
Trzy z wymienionych turniejów musi prowadziü jako sĊdzia gáówny, przy czym przynajmniej w jednym z nich
musi byü moĪliwoĞü wypeánienia norm na centralne kategorie szachowe.

3.3.4.

Kandydaci na centralne klasy sĊdziowskie muszą zaliczyü egzamin przed Komisją powoáaną przez Kolegium SĊdziów PZSzach.

Klasy miĊdzynarodowe
3.4.1.

Klasa FIDE i klasa miĊdzynarodowa FIDE są nadawane przez MiĊdzynarodową FederacjĊ Szachową,
w oparciu o regulaminy nadawania tytuáów zestawione w „Handbook” FIDE.

3.4.2.

Procedura nadawania tytuáów miĊdzynarodowych:
a) Wniosek o tytuá moĪe záoĪyü sĊdzia klasy paĔstwowej i FA posiadający waĪną licencjĊ sĊdziowską. Wniosek powinien zawieraü wymagaKodeks Szachowy - styczeĔ 2007
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ne przez FIDE zaáączniki, zestawione w przepisach Kolegium SĊdziów FIDE.
b) przewodniczący lub czáonek Kolegium SĊdziów
PZSzach sprawdza, czy wniosek speánia wymagania FIDE , czy sĊdzia nie jest zawieszony,
wzglĊdnie ukarany lub nie toczy siĊ przeciw niemu postĊpowanie dyscyplinarne
c) jeĪeli warunki są speánione, to wniosek na tytuá
FA lub IA jest wysyáany do FIDE, wraz z wymaganą dokumentacją, za poĞrednictwem Polskiego Związku Szachowego. W przypadku zastrzeĪeĔ przewodniczący Kolegium SĊdziów zawiesza lub odrzuca wniosek informując o tym wnioskodawcĊ w formie pisemnej,

§ 4.

Uprawnienia sĊdziego

4.1.

SĊdzia klasy máodzieĪowej moĪe byü sĊdzią asystentem na
wszystkich zawodach, lub sĊdzią gáównym na turniejach z
moĪliwoĞcią zdobycia do IV kategorii wáącznie, za zgodą wáaĞciwego Kolegium SĊdziów Wojewódzkiego Związku Szachowego.

4.2.

SĊdzia klasy máodzieĪowej za zgodą Kolegium i na odpowiedzialnoĞü organizatora moĪe byü sĊdzią gáównym w maáych turniejach szachów szybkich i báyskawicznych oraz na
odpowiedzialnoĞü organizatora moĪe byü sĊdzią pojedynczych meczów ligowych - ligi wojewódzkie i niĪsze.

4.3.

SĊdzia klasy máodzieĪowej powinien mieü swojego opiekuna
merytorycznego, którym moĪe byü doĞwiadczony
sĊdzia klasy, co najmniej I lub wáaĞciwe kolegium sĊdziów.
Opieka merytoryczna polega na wspólnym analizowaniu zaistniaáych przepadków i podjĊtych decyzjach, doradzaniu, odpowiadaniu na pytania odnoĞnie przepisów i pracy sĊdziego,
ocenie pracy i sprawozdaĔ.

4.4.

SĊdzia trzeciej klasy moĪe byü sĊdzią asystentem na
wszystkich zawodach, lub gáównym, za zgodą wáaĞciwego KoKodeks Szachowy - styczeĔ 2007
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legium SĊdziów Wojewódzkiego Związku Szachowego, na
maáych lokalnych imprezach z wyáączeniem imprez klasyfikowanych centralnie.
4.5.

SĊdzia klasy drugiej moĪe peániü obowiązki sĊdziego gáównego w zawodach szczebla wojewódzkiego, a za zgodą wáaĞciwego Kolegium SĊdziów Wojewódzkiego Związku Szachowego zawody klasyfikowane centralnie.

4.6.

SĊdzia klasy pierwszej moĪe peániü obowiązki sĊdziego
gáównego w imprezach centralnych, klasyfikowanych wyáącznie przez PZSzach. W wyjątkowych sytuacjach (np. choroba
sĊdziego gáównego, przypadki losowe) moĪe prowadziü zawody klasyfikowane w rankingu FIDE po otrzymaniu nominacji
Kolegium SĊdziów Polskiego Związku Szachowego.

4.7.

SĊdziowie klasy paĔstwowej i klas miĊdzynarodowych
mogą peániü wszelkie funkcje sĊdziowskie w turniejach krajowych i miĊdzynarodowych.
Uwaga
Niektóre zawody miĊdzynarodowe wymagają obecnoĞci sĊdziego klasy FIDE lub sĊdziego klasy miĊdzynarodowej FIDE.

4.8.

SĊdzia szachowy ma prawo do:
a) uĪywania tytuáu sĊdziego szachowego,
b) noszenia odznak i emblematów sĊdziowskich,
c) otrzymywania honorarium i innych ĞwiadczeĔ wynikających
z odrĊbnych przepisów, wydawanych przez Polski Związek
Szachowy, ECU i FIDE oraz organizatorów zawodów.

§ 5. Obowiązki sĊdziego szachowego
5.1.

Przed zawodami sĊdzia jest zobowiązany do:
a) zapoznania siĊ z regulaminem zawodów lub jego opracowania w porozumieniu z organizatorem,
b) sprawdzenia miejsca gry, jakoĞci sprzĊtu szachowego
oraz zapewnienia niezbĊdnych druków do prowadzenia
zawodów,
Kodeks Szachowy - styczeĔ 2007

TRIAL MODE − Click here for more information

CzĊĞü D.II str. 6M Status sĊdziego szachowego
c) ustalenia zakresu dziaáania podlegáych sĊdziów i personelu pomocniczego,
d) przeprowadzenia odprawy technicznej.
5.2.

W trakcie zawodów sĊdzia jest zobowiązany do:
a) bezstronnego wykonywania powierzonych mu obowiązków,
b) wydawania orzeczeĔ zgodnych z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Szachowego, ECU i FIDE oraz
regulaminem zawodów i zasadą zdrowego rozsądku,
c) wydawania decyzji spokojnie i w sposób jednoznaczny,
d) sprawnego przeprowadzania zawodów,
e) dbania o wáaĞciwe warunki gry na sali turniejowej.

5.3.

SĊdzia asystent jest zobowiązany do:
a) staáej obecnoĞci na sali turniejowej podczas trwania zawodów,
b) wydawania orzeczeĔ jako pierwsza instancja,
c) nadzorowania przebiegu gry zgodnie z przepisami kodeksu szachowego oraz regulaminem zawodów.

5.4.

SĊdzia gáówny:
a) peáni funkcjĊ instancji odwoáawczej od decyzji sĊdziego asystenta, a jego decyzje są ostateczne w czasie trwania zawodów,
b) ma wyáącznoĞü w sprawach interpretacji regulaminu zawodów z chwilą zakoĔczenia odprawy technicznej,
c) odpowiada za prawidáowe prowadzenie zawodów i informacje o rezultatach sportowych,
d) sporządza sprawozdanie z zawodów, które w okreĞlonym,
wymaganym czasie powinien wysáaü do odpowiednich
agend PZSzach i WZSzach, zgodnie z rangą imprezy.

§ 6.

Inne przepisy

6.1.

Tytuá sĊdziego szachowego jest nadawany doĪywotnio.
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6.2.

Kara, naáoĪona na sĊdziego, jako zawodnika, dziaáacza, czy
obywatela, powoduje zawieszenie uprawnieĔ sĊdziowskich,
przynajmniej na czas jej odbywania. O ewentualnym dáuĪszym okresie zawieszenia uprawnieĔ decyduje instancja, która nadaáa uprawnienia sĊdziemu.

6.3.

Warunkiem niezbĊdnym do sĊdziowania jakichkolwiek zawodów szachowych jest posiadanie licencji sĊdziowskiej oraz
uiszczenie opáaty sĊdziowskiej za dany rok.

6.4.

SĊdziowie są zobowiązani do staáego podnoszenia swoich
kwalifikacji i uzupeániania wiedzy w zakresie nowych przepisów wydawanych przez FIDE i Polski Związek Szachowy
oraz nowych programów komputerowych kojarzenia par itp.

6.5.

SĊdziowie klas centralnych i miĊdzynarodowych są zobowiązani
do uczestniczenia w Ogólnopolskich Konferencjach SĊdziów
przynajmniej raz na 3 lata.

6.6.

Szczegóáowe przepisy, dotyczące dziaáalnoĞci sĊdziowskiej,
wydaje Kolegium SĊdziów PZSzach oraz Wojewódzkie Kolegia SĊdziowskie, w zakresie posiadanych uprawnieĔ. Ƒ
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