СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

КЪМ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ

ПРОТОКОЛ

№5

Днес, 10.11.2016 г., в хотел Самоков на к.к. Боровец се проведе разширено
открито заседание на СК към БФШахмат. На него, освен членовете на СК,
присъстваха и всички пожелали това колеги, които бяха на провежданите по
това време и на същото място ДОП до 12 и 16 години.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Последен прочит на новия правилник на РССК
2. Преглед на материалната база на РССК
3. Разни
и бяха взети следните

Р Е Ш Е Н И Я:
По т.1 от дневния ред:
На сайта на СК да се публикува новия Правилник на РССК
По т.2 от дневния ред:
Установено бе, че както и преди лисва един принтер, предоставен на
времето на г-н Ангел Арахангелов и невърнат от него.
Установено бе, че г-н Георги Живков е присвоил мултимедията на СК и
въпреки проведените разговори, все още не я е върнал. Възложи се на
председателя на СК още веднъж да говори с г-н Г. Живков за изясняване на
положението.
По т. 3 от дневния ред:
Прие се да бъде организиран курс за шахматни съдии в град Пловдив по
време на открития шампионат на България по шахмат на датите 2, 3 и 4
Февруари 2017г. Лектори да бъдат международните съдии – Здравко Недев и
Румен Ангелов.
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Прие се да бъде проведена среща с квалификационната комисия и г-н Пламен
Стефанов във връзка с възобновяването на българските спортни звания и
изчистване на рейтинг листата от хора които са починали или са с дублирани
имена.
Взе се решение да се премахне старата форма за съдийски доклад от
проведено състезание. Докладите трябва да съдържат файла от турнира на
програмата SWISS MANAGER и в свободен текст информация, която не се
съдържа във файла. / условия за игра, съдийски казуси, прояви на състезатели
или публика и т.н./
С това откритото-разширено заседание беше закрито.
В последствие направените коментари и предложения бяха обсъдени в от
всички членове на СК в конферентна връзка по скайп и потвърдени
решенията.
Председател_________
/Живко Жeков/

