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A Budapesti Sakkszövetség 2011/12-ik évi
versenybíróképző tanfolyama
A tanfolyam 2011. szeptember 9-től kerül megrendezésre a Curia utcai sportszékházban (Bp. V. ker.
Curia u. 3.), annak kistárgyalójában (III./8.). A tanfolyam célja kettős, egyfelől lehetőséget adni házibírói,
III. és II. osztályú bírói minősítés megszerzésére, másfelől a BSSZ versenybírói kara számára lehetőséget
adni tudásuk felrissítésésére, a 2010/11-es évadban bekövetkező szabályváltozások áttekintésére. A teljes
tanfolyam díja 6 000 forint, a házibírói tanfolyam díja 3 000 forint. A házibírói tanfolyam kerettel van
jelölve, a versenybíró-értekezlet kövérített betűtípussal.
2011. szeptember 9.

16,30-ig:

Regisztráció, beérkezés, befizetés.

16,30-18:

A versenybíró szerepe; FIDE Laws of Chess (Fazekas György)

18,15-19,45: FIDE QPF, rapid, villám szabályok (Fazekas György)
2011. szeptember 12. 16,30-18,15: Versenyek FIDE-regisztrációja, Swiss-55 kezelése (Bernei András)
18,30-19,45: PGN-bevitel (Bernei András)
2011. szeptember 14. 16,30-18,35: Svájci rendszerű párosítás (dr. Nagy Sándor)
18,45-19,45: Mezőnyértékelések fajtái és alkalmazásuk (dr. Nagy Sándor)
2011. szeptember 15. 16,30-18,00: Csapatbajnoki szabályok, a (házi)bíró feladatai (Nádasi Balázs)
18,15-19,45: Digitális sakkórák és beállításuk (többen)
2011. szeptember 19. 17,00-19,45: A 2011/12-es évi budapesti sakkcsapatbajnokság főbb
pontjainak áttekintése /Versenybírói értekezlet/ (Nádasi Balázs)
2011. szeptember 23. 16,30-19:

Tesztvizsga és értékelés

A sikeres házibírói vizsga feltételei a következők:
Jól megfelelt eredmény csapatbajnoki szabályokból, megfelelt eredmény általános FIDE-szabályokból és
sakkórák beállításaiból. Az érvényes versenybírói igazolvánnyal rendelkezők, amennyiben a 15-i és 19-i
előadásokon részt vesznek, a vizsga alól felmentést kapnak.
A sikeres III. o. versenybírói vizsga feltételei a következők:
Legalább egy jól megfelelt és három megfelelt eredmény a következőkből: Általános FIDE-szabályok,
csapatbajnoki szabályok, sakkórák beállításai, FIDE QPF, rapid- és villámszabályok.
A sikeres II. o. versenybírói vizsga feltételei a következők:
Legalább két jól megfelelt és három megfelelt eredmény a következőkből: Általános FIDE-szabályok,
csapatbajnoki szabályok, sakkórák beállításai, FIDE QPF, rapid- és villámszabályok, svájci rendszerű
párosítás.
Értékelés: 60%-75% megfelelt, 76%-90% jól megfelelt, 91%-100% kiválóan megfelelt.
2011. augusztus
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