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ПЛАН И ПРОГРАМ СЕМИНАРА 

ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ОПШТИНСКОГ И РЕГИОНАЛНОГ и НАЦИОНАЛНОГ СУДИЈЕ 

у организацији ШСВ и сарадњи са ШК Сирмиум који ће се одржати у Сремској 

Митровици. Предавања ће се одржавати Он-лине, уз консултације са предавачем и 

телефонски. У сали шах клуба дана 17. априла 2021. – субота у 10,00 час организоваће се 

испит.  Теме које се обрађују на семинару су: 

 

1. ФИДЕ правила игре 

2. Турнирски системи 

3. Правилник о категоризацији играча 

4. Општи правилник екипних такмичења 

5. Правилник о регистрацији ШСВ 

6. Правилник о шаховским судијама 

7. Основи паровања компјутером 

8. Употреба дигиталних шаховских сатова и консултације 

9. Правилник о међународним титулама ФИДЕ 

10. ФИДЕ рејтинг правила 

11. Основи паровања компјутером 

 

-Теме 9, 10, 11 су обавезне само за кандидате за регионалне и националне судије 

Кандидати за општинске судије полажу само опште тестове или евентуално само 

усмено.  

Кандидати за регионалне и националне судије полажу такође усмено уз проширене 

области знања из области 9, 10 и 11. Учесници семинара за судије могу ако желе да се 

пријаве да у посебном термину похађају курс и да полажу испит из познавања програма 

за паровање Swiss-Manager. 

Кандидат који не положи прве (опште) тестове не може наставити са полагањем и сматра 

се да је пао на испиту. Котизација за учешће на семинару је 2.500,00 динара за кандидате 

за општинског судију, за кандидате за регионалне судије је 3.000 динара а за кандидате за 

националног судију је 3.500 дин. Право учешћа за звање општинског судије имају сви 

пријављени пунолетни кандидати чланови шаховске организације а за звање регионалног 

и националног судије кандидати морају имати једну годину дотадашњег судијског стажа 

и да су судили најмање 4 меча у лигама Војводине или појединачне турнире општинског 

или регионалног ранга. 

Полазници ће добити  материјал у електронском формату, на е-маил адресу коју пријаве, 

за припремање испита. Котизација се може уплатити у готовом на почетку семинара или 

преко рачуна на жиро рачун ШС Војводине са назнаком за семинар. 

Предвиђено је да се он лине припрема одржи током прве две седмице у априлу 2021. 

Испит је 17. априла 2021. Испит ће се одржати по распореду два кандидата на сваких 

пола сата почевши од 10.00х. Сви кандидати се морају пријавити пре почетка семинара и 

уплатити котизацију. 

Семинар води  Зоран Станимировић међународни судија а у комисији је и Велибор 

Ћирјанић међународни судија. Пријаве се примају на тел 064 8394206 Станимировић 

Зоран  и на е-маил  zorans99@gmail.com или  sahovskisavezvojvodinens@gmail.com 

Материјали за учење и испитна питања могу се скинути и са интернета на сајту 

http://chessnovisad.in.rs/sudije-seminari/ Да би се на време знао број учесника потребно је 

да се заинтересовани пријаве најкасније до 14. 04. 2021. Семинар ће се одржати ако 

се пријави и котизацију уплати најмање 10 полазника. 
 

        Председник ШСВ 

                                                                                         Зоран Станимировић међународни судија 
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