СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

КЪМ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ

П Р О Т О К О Л №2
Днес, 23.02.2016 г., чрез конферентна връзка по скайп се състоя заседание
на Съдийската комисията към БФШахмат. На него присъстваха г-н Живко
Жеков – председател на Комисията и членове – г-жа Светла Йорданова, г-жа
Венета Петкова, г-н Румен Ангелов, г-н Георги Бедников, г-н Димитър Илчев и
г-н Деян Димитров.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Съдийски назначения.
2. Разни.
и бяха взети следните

Р Е Ш Е Н И Я:
По т.1 от дневния ред:
Относно съдийските назначения СК през своя мандат ще се придържа към
следната политика: Изхождайки от принципа, че този който осигурява
финансовото обезпечаване на турнирите, има право да предлага кои хора желае
да работят за него, СК ще изпълнява контролни функции. Нейна задача ще бъде
да следи съответния съдийски състав да отговаря на изискванията за определен
турнир. Това ще става след като организаторът изпрати проекто състава си от
съдии.
Освен това СК ще предлага на организаторите на турнири да включват в
своите съдийски състави, колеги които са изявили писмено желание да
съдийстват. Крайното решение обаче ще остава право на организаторите.
Към момента са постъпили следните предложения за главен съдия.
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1. На държавните първенства за малдежи и девойки до 20 години, които
ще се проведат във Велико Търново – главен съдия да бъде Николай
Йорданов
2. На международния турнир в Албена главен съдия да бъде – Николай
Йорданов
3. На турнирите организирани от ШК Елит – Купа Средец,26-27 март;
купа България-мол, 2 Април; НИК Сердика, 29.04.-01.05. – гл. Съдия –
Венета Петкова.
Предложенията са направени от организаторите и СК имайки предвид ранга на
турнирите и компетенцията на предложените съдии, няма основание да отхвърля
тези предложения и ги приема единодушно.
Ако има колеги желаещи да се включат като съдии в тези турнири, нека
направят писмено заявление до СК.
По т.2 от дневния ред:
Взе се решение г-н Димитър Илчев да отговаря за статистиката относно
съдийските наряди, като следи назначенията в турнирите отчетени за
рейтинг. Както български така и международен. Актуална информация по
темата да бъде изнасяна на сайта на СК поне веднъж на два месеца.
Взе се решение г-н Деян Димитров да отговаря за информацията, която
ще се появява на сайта на СК, за неговото актуализиране и съдържание.
Взе се решение г-жа Светла Йорданова да подготви първоначален проект
за преработка и актуализиране на Правилника на СК. Срок за това е 10 април
2016г.
Обръща се внимание на всички главни съдии, че има изискване при
новоградиращи се състезатели, задължително да се дава информация за
трите имена, дата на раждане и местоживеене. В противен случай няма
да се обработват турнирите.
Напомняме на всички съдии да заплатят годишния си членски внос.
В противен случай отчетените от тях турнири няма да се изчисляват за
рейтинг.
С това заседанието беше закрито.
Председател_________
/Живко Жеков/

