
Komunikat organizacyjny 
kursu i egzaminu sędziowskiego 

Sępólno Krajeńskie 07-08.12.2018 r. 
 

 
Kolegium Sędziów PZWarc informuje, że w dniach 07-08.12.2018 r. planuje 

zorganizować w Sępólnie Krajeńskim kurs sędziowski. Po kursie przeprowadzony 
zostanie egzamin kandydatów na sędziów warcabowych oraz w razie wniosków 
zainteresowanych na I kategorię sędziowską. 

1. Miejsce: 
Centrum Sportu i Rekreacji KRAJNA , Sępólno Krajeńskie,  Chojnicka 19 

2. Uczestnictwo: 
- w kursie sędziowskim mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zgodnie z 
pkt.6.2. rozdziału IV Kodeksu Warcabowego są osobami pełnoletnimi, 
posiadającymi obywatelstwo polskie, cieszącymi się dobrą opinią w swoim 
środowisku oraz cechującymi się obiektywizmem i rozwagą w postępowaniu, 
- do egzaminu na III klasę sędziowską mogą przystąpić osoby, które odbyły 
kurs sędziowski lub posiadają co najmniej I kategorię warcabową, 
- do egzaminu na I klasę sędziowską mogą przystąpić osoby spełniające 
wymogi pkt.6.6.3 Kodeksu Warcabowego, po wcześniejszym zweryfikowaniu 
ich wniosku przez Kolegium Sędziów. 

3. Zgłoszenia: 
 - zgłoszenia na kurs i/lub egzamin prosimy kierować do dnia 02.12.2018 na 
email: ks@warcaby.pl, 
- w zgłoszeniu należy podać następujące dane: nazwisko i imię, datę 
urodzenia, tytuł/kategorię warcabową, dane kontaktowe (e-mail, telefon).  

4. Zakwaterowanie i wyżywienie. 
Zgodnie z warunkami w Regulaminem Otwartym Turnieju Zrzeszenia LZS – 
szczegóły: 
https://drive.google.com/file/d/1PLhwQ4VS0YwihzZAv24BrPj4vGuATlUx/view
?usp=drive_web  

5. Opłaty. 
- kurs jest finansowany ze środków Kolegium Sędziów, 

- opłata za egzamin wynosi 50 zł płatne przelewem na konto PZWarc nr  22 

1050 1559 1000 0091 3538 0898. W tytule prosimy wpisać „Egzamin 
sędziowski, Imię i nazwisko”. Potwierdzenie przelewu należy okazać do 
wglądu przed egzaminem. 

6. Harmonogram kursu: 
1. Oficjalne Reguły Gry w warcaby ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

nieprawidłowości. 
2. Przebieg partii i jej wynik. 
3. Partie aktywne i błyskawiczne – omówienie sytuacji i problemów. 
4. Systemy rozgrywek – kołowy, szwajcarski, drużynowy (podstawy 

kojarzenia, ustalania miejsc końcowych). 
5. Ranking PZWarc, kategorie i tytuły – sposoby obliczania i nadawania. 
6. Rozgrywanie partii z udziałem zawodników słabowidzących, niewidomych i 

głuchych. 
7. Relacje Sędzia-Organizator, Sędzia-Publiczność, Sędzia-Rodzic, Sędzia 

Główny-Sędzia Rundowy - prawa, obowiązki, postawy. 
8. Przepisy FMJD – różnice w porównaniu z Kodeksem Warcabowym 
9. Zegary elektroniczne – programy, ustawianie, korekta. 
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10. Prezentacja programów komputerowych do prowadzenia turniejów 
ChessArbiter Pro i DraughtsArbiterPro. 

11. Prowadzenie sprawozdawczości po turnieju. 
12. Specyficzne przypadki sędziowskie. 

7. Uwagi organizacyjne: 
- kurs odbędzie się tylko w przypadku odpowiedniej ilości zgłoszeń (min. 5 
osób) 
- szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany zainteresowanym w 
terminie późniejszym 
- egzamin odbędzie się nie zależnie od ilości zgłoszeń 8.12.2018 r  o 
godz.19:30. 

 
 

 


