
Komise rozhodčích Ústeckého krajského šachového svazu  
 

vyhlašuje  
 

Školení rozhodčích III. třídy (R3)  
a seminář rozhodčích II. třídy (R2) a III. třídy (R3) 

 

Datum konání:  sobota, 8. října 2022 od 9:00 hod.  

Místo konání:  klubovna Šachového klubu Slavoj Litoměřice, tř. Osvobození 191/17, Litoměřice  

Lektoři:  Ing. Josef Lácha, mezinárodní rozhodčí (IA), vedoucí lektor  
 Ing. František Chaloupka, rozhodčí I. třídy (R1), lektor  

Právo účasti:  aktivní členové ŠSČR, starší 15 let, kteří obdrží potvrzení o přijetí přihlášky  
 a při prezenci účasti na akci uhradí v hotovosti stanovený poplatek  

Přihlášky:  do 2. října 2022 elektronicky na adresu frg@email.cz,  
 případné dotazy tel.: 777 214139  

Do přihlášky uveďte: jméno, příjmení, adresa, oddíl (individuální člen), platná třída rozhodčího, 
telefon, e-mail  

Poplatek:  Školení R3 – 600 Kč, pro členy ÚKŠS 500 Kč  

 Seminář R2 – 500 Kč, pro členy ÚKŠS 400 Kč  

 Seminář R3 – 400 Kč, pro členy ÚKŠS 300 Kč  

Za pozdní přihlášení je příplatek + 100 Kč.  

Program:  program školení bude zaměřen především na Pravidla šachu FIDE, Soutěžní řád  
ŠSČR, přehled ostatní legislativy, práce s digitálními hodinami.  

Harmonogram: 08.30 – 09.00 hod. Prezence  
 09.00 – 12.00 hod. Pravidla šachu FIDE  
 12.00 – 12.45 hod. Přestávka na oběd, občerstvení  
 12.45 – 15 45 hod. Soutěžní řád ŠSČR, přehled ostatní legislativy, práce s hodinami    
 15.45 – 17.45 hod. Testy, vyhodnocení, závěr  

Samostudium: u účastníků se předpokládá znalost dokumentů uvedených v programu školení a 
semináře. Najdete na https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-rozhodcich/napomoc-
rozhodcim .  

Poznámka:  Test je povinný pro všechny účastníky školení a semináře (viz Statut rozhodčích)  

 V případě, že v uvedeném termínu bude přihlášen počet méně než 6 účastníků, 
pořadatel si vyhrazuje právo akci odvolat !!  

 Se zasláním přihlášky účastník akce souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů 
ze strany ÚKŠS a ŠSČR pro vnitřní potřeby obou spolků.  

 

Organizátor akce: Ing. František Chaloupka, předseda VV ÚKŠS, pověřený vedením KR ÚKŠS 
tel.: 777 214139, e-mail: frg@email.cz  

 
Schváleno KR ÚKŠS: 4. srpna 2022  Projednáno ve VV ÚKŠS: 11. srpna 2022 – bez připomínek 
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