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TYTUŁY MIĘDZYNARODOWE SĘDZIÓW 
 
Handbook FIDE – B.05 
Uchwalone przez Kongres FIDE w roku 1982, wraz z wniesionymi 
poprawkami na Kongresach FIDE w latach 1984-2008.  
 
Obowiązują od 1 lipca 2009 roku.  
Przekład z angielskiego Andrzej Filipowicz 
 
 
1.0. Wprowadzenie 
 
1.1. Przedstawione przepisy mogą być zmienione jedynie w drodze 

uchwały Kongresu FIDE, na wniosek Komisji Sędziowskiej FIDE. 
 
1.1.1. Zmiany przepisów mogą być wprowadzone tylko raz na cztery 

lata, poczynając od roku 2008. W uzasadnionych przypad-
kach Komisja Sędziowska FIDE ma prawo dokonania na-
tychmiastowej rewizji przepisów.  

 
1.1.2. Każda zmiana wchodzi w życie z dniem 1 lipca następnego 

roku po uchwaleniu jej przez Kongres FIDE.  
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1.1.3. Nadawane są następujące międzynarodowe tytuły dla sędziów:  
-  sędzia klasy międzynarodowej FIDE  
 (IA – International Arbiter)  
-  sędzia klasy FIDE (FA – FIDE Arbiter).  

1.1.4. Nadane tytuły są ważne dożywotnio, licząc od daty nadania 
lub rejestracji. 

 
1.1.5. Tytuły nadaje Komisja Sędziowska FIDE.  
 
1.1.6. Komisja Sędziowska FIDE jest powołana przez Kongres FIDE 

na okres kadencji Prezydenta FIDE. W skład Komisji wcho-
dzą: przewodniczący, powołany przez Prezydenta FIDE, se-
kretarz powołany przez przewodniczącego Komisji, po konsul-
tacji z Prezydentem FIDE, i nie więcej niż 11 ekspertów z pra-
wem głosu na posiedzeniach Komisji. Żadna federacja nie 
może mieć więcej niż jednego reprezentanta w Komisji. 

 
1.1.7. Prezydium FIDE lub Rada Wykonawcza FIDE mogą zatwier-

dzić tytuły wymienione w art. 1.1.3, ale jedynie w oczywistych 
przypadkach, przy czym po konsultacji z przewodniczącym 
Komisji Sędziowskiej. 

 
1.1.8. Komisja Sędziowska zwyczajowo podejmuje swoje decyzje na 

zebraniach poprzedzających Kongres FIDE. 
 
1.1.9. W wyjątkowych przypadkach Komisja Sędziowska może re-

komendować nadanie tytułu drogą korespondencyjnego gło-
sowania. 

 
2.0. Podstawy uzyskiwania norm na tytuły arbitrów  
 
2.1. Uwzględnia się: 
 System rozgrywek  -  szwajcarski, kołowy, inny 
 Ranga zawodów  - świat, kontynent, open, kraj  
 Rodzaj turnieju - indywidualny, drużynowy 
 Zaświadczenia - liczba certyfikatów, które  
    mogą być wydane arbitrom 
 Normy  - liczba norm, które mogą być  
    dołączone do wniosku 
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System Ranga zawodów Rodzaj Maksymalna liczba  

zaświadczeń 
Liczba norm 

---- Świat ---- Bez limitu ---- 

---- Kontynent ---- Bez limitu  ---- 

Szwajcarski Turnieje międzynarodowe ---- 1 za każdych  
50 uczestników  

Bez limitu  

Szwajcarski Mistrzostwa kraju  Indywidualne (m lub k) Maksimum 2 Maksimum 2 
Szwajcarski Mistrzostwa kraju  Drużynowe Maksimum 2 Maksimum 2 

Szachy szybkie Świat lub kontynent ---- ---- Maksimum 2 

 
2.1. Norma sędziego w najwyższej klasie drużynowych rozgrywek 

o mistrzostwo kraju (w Polsce Ekstraliga) jest akceptowana, 
gdy zostały spełnione następujące warunki: 
(a) mecze pomiędzy zespołami były rozgrywane  
        przynajmniej na czterech (4) szachownicach, 
(b) uczestniczyło przynajmniej 10 zespołów, 
(c) przynajmniej 60% zawodników miało ranking FIDE, 
(d) rozegrano przynajmniej 5 rund. 

 
2.2.   Kandydat na sędziego IA lub FA musi mieć ukończone 21 lat.  
 
3. Tytuł Arbitra FIDE (FA) 
 

Wymagane jest spełnienie wszystkich następujących warunków: 
 
3.1. Dokładna znajomość „Przepisów Gry FIDE”, regulaminów tur-

niejowych FIDE oraz zasad kojarzenia par w turniejach granych 
systemem szwajcarskim. 

 
3.2. Całkowita obiektywność demonstrowana w trakcie całej dotych-

czasowej działalności sędziowskiej. 
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3.3. Wystarczająca znajomość przynajmniej jednego oficjalnego 

języka FIDE. 
 
3.4. Umiejętność operowania zegarami elektronicznymi różnych 

typów i nastawiania wymaganego tempa gry. 
 
3.5. Pełnienie obowiązków sędziego głównego lub zastępcy sędziego 

głównego w przynajmniej trzech (3) zawodach poddanych ocenie 
rankingowej FIDE (krajowych lub międzynarodowych) oraz udział 
w jednym (1) seminarium organizowanym przez FIDE wraz z uzy-
skaniem pozytywnego rezultatu (przynajmniej 80%) w egzamina-
cyjnych testach przygotowanych przez Komisję Sędziowską. 

 
3.6. Turniej poddany ocenie rankingowej, ważny dla normy sędziow-

skiej, oznacza dowolny turniej kołowy z udziałem przynajmniej 
10 zawodników, turniej dwukołowy z udziałem przynajmniej 6 
zawodników oraz turniej grany systemem szwajcarskim z udzia-
łem przynajmniej 20 zawodników.  

 
3.7. Tytuł Sędziego FIDE przyznany przez IBCA, ICSC IPCA jest 

równoważny jednej normie na tytuł FA. 
 
3.8. Sprawowanie funkcji sędziego meczu na Olimpiadzie jest rów-

noważne jednej normie na tytuł FA. Jednakże tylko jedna taka 
norma będzie brana pod uwagę przy nadawaniu tytułu. 

 
3.9. Sprawowanie funkcji sędziego głównego lub zastępcy sędziego 

głównego w oficjalnych mistrzostwach świata lub kontynentów 
w grze szybkiej jest równoważne jednej (1) normie na tytuł FA. 
Jednakże tylko jedna taka norma będzie brana pod uwagę przy 
nadawaniu tytułu. 

 
3.10. Udział w jednym (1) seminarium organizowanym przez FIDE, 

wraz z uzyskaniem pozytywnego rezultatu (przynajmniej 80%) 
w egzaminacyjnych testach przygotowanych przez Komisję Sę-
dziowską, jest równoważny jednej (1) normie na tytuł FA. Jed-
nakże tylko jedna taka norma będzie brana pod uwagę przy 
nadawaniu tytułu. 
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3.11. Kandydatom na sędziego spośród federacji, które nie są w sta-
nie zorganizować jakiegokolwiek turnieju poddanego ocenie 
rankingowej lub z normą na tytuł międzynarodowy, można 
nadać tytuł FA pod warunkiem uzyskania pozytywnego rezultatu 
(przynajmniej 80%) w egzaminacyjnych testach przygotowanych 
przez Komisję Sędziowską. 

 
 
4. Tytuł Międzynarodowego Arbitra FIDE (IA).  
 
 Wymagane jest spełnienie wszystkich następujących warunków: 
 
 4.1. Dokładna znajomość „Przepisów Gry FIDE”, regulaminów tur-

niejowych FIDE, zasad kojarzenia par w turniejach granych sys-
temem szwajcarskim, zasad systemu rankingowego FIDE i re-
gulaminów FIDE w zakresie nadawania norm na tytuły między-
narodowe. 

 
4.2. Całkowita obiektywność demonstrowana w trakcie całej dotych-

czasowej działalności sędziowskiej. 
 
4.3. Obligatoryjna znajomość języka angielskiego przynajmniej w 

zakresie konwersacji oraz znajomość szachowych terminów i 
określeń w innych oficjalnych językach FIDE.  

 
4.4. Wystarczająca umiejętność posługiwania się komputerem, 

umożliwiająca pracę z jego użyciem. Znajomość programów ko-
jarzenia par, zatwierdzonych przez FIDE oraz umiejętność edy-
towania tekstu (Word i Excel), wykonywania wydruków pełnych 
wyników turniejowych oraz użycia poczty elektronicznej (e-mail).  

 
4.5. Umiejętność operowania zegarami elektronicznymi różnych 

typów i nastawiania wymaganego tempa gry. 
 
4.6. Pełnienie obowiązków sędziego głównego lub zastępcy sędzie-

go głównego w przynajmniej czterech ocenianych przez FIDE 
zawodach szachowych, takich jak: 
(a) Finał indywidualnych mistrzostw kraju mężczyzn lub kobiet 

(nie więcej niż dwie normy). 
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(b) Wszystkie oficjalne turnieje i mecze FIDE.  
(c) Międzynarodowe turnieje i mecze. 

         (d)  Międzynarodowe szachowe zawody z udziałem przynajm-
niej 100 uczestników, 

(e) Wszystkie oficjalne mistrzostwa świata i kontynentów w 
grze szybkiej (nie więcej niż jedna norma). 

 
4.7. Tytuł Sędziego Międzynarodowego przyznany przez IBCA, 

ICSC oraz IPCA jest równoważny jednej normie na tytuł IA. 
 
4.8.  Sprawowanie funkcji sędziego meczu na Olimpiadzie jest rów-

noważne jednej normie na tytuł IA. Jednakże tylko jedna taka 
norma będzie brana pod uwagę przy nadawaniu tytułu. 

 
4.9. Tytuł Międzynarodowego Arbitra FIDE (IA) może być nadany 

wyłącznie sędziemu, który ma już tytuł Arbitra FIDE (FA).  
 
4.10. Wszystkie normy dla uzyskania tytułu IA muszą być wypełnione 

po nadaniu tytułu FA i muszą obejmować inne zawody, niż były 
uwzględniane przy normach na tytuł FA. 

 
4.11. Przynajmniej dwie (2) normy spośród załączonych muszą być 

podpisane przez różnych głównych arbitrów. 
 
5.    Procedura składania wniosków  

 
5.1. Formularze z wnioskami na tytuły wymienione w 1.1.3 muszą 

być poparte odpowiednimi załącznikami, a mianowicie: 
 
Sprawozdanie turniejowe (Tournament Report Form – TRF) z 
pełną tabelą wyników (cross-table) oraz podjętymi decyzjami w 
przypadkach reklamacji i protestów  
- IT3 (oddzielny formularz na każdą normę). 
 
Formularz dokumentujący zdobytą normę (Arbiter Norm Report 
Form)  
- IA1 lub FA1 (oddzielny formularz dla każdej normy). 
 
Wniosek na tytuł arbitra (Arbiter Title Application Form)  
- IA2 lub FA2. 
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5.2. Wniosek o nadanie tytułu IA musi być poparty protokołami sę-

dziowanych imprez, potwierdzających wypełnienie koniecznych 
norm w przynajmniej dwóch różnych rodzajach turniejów, zgod-
nie z art. 2.1.1 albo przynajmniej w jednym międzynarodowym 
turnieju, zgodnie z wymogami art. 3.6 (d). Normy powinny być 
wypełnione w turniejach, których daty rozpoczęcia mieszczą się 
w okresie sześciu lat. Wniosek powinien być złożony nie później 
niż na drugim Kongresie FIDE licząc od daty ostatniego turnieju 
włączonego do wniosku. Normy uzyskane za udział w semina-
rium są ważne przez cztery (4) lata. 

 
5.3. Wnioski o nadanie tytułu muszą być wysłane do Sekretariatu 

FIDE przez federację kandydata. Narodowa federacja odpowia-
da także za wniesienie odpowiedniej opłaty. 

 
5.4. Wszystkie wnioski na tytuły wraz z pełną dokumentacją muszą 

być opublikowane na witrynie Internetowej FIDE przynajmniej 
60 dni przed datą nadania tytułu. To ma na celu zebranie ewen-
tualnych zastrzeżeń.  

 
6. Zestawienie formularzy 
 
 

 Wykaz formularzy druk 
1. Raport z turnieju (Tournament Report Form) IT3 
2. International Arbiter Norm Report Form IA1 
3. International Arbiter - wniosek IA2 
4. FIDE Arbiter Norm Report FA1 
5. FIDE Arbiter - wniosek FA2 

 
7.  Aneks 1:  Zasady szkolenia sędziów szachowych. 

Aneks 1a:  Lista wykładowców na seminariach FIDE. 
8.  Aneks 2:  Klasyfikacja sędziów. 
 

P p p P P p p P  
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Aneks 1.  Zasady szkolenia  

sędziów szachowych 
 
1. Wprowadzenie 
 
(1) Przedstawione przepisy obejmują całość tematyki szkolenia sę-

dziów oraz zasad organizowania seminariów na całym świecie. 
 
(2) Seminaria, które nie są organizowane w oparciu o te przepisy 

nie będą uznawane przez FIDE, a ich ukończenie nie oznacza 
uzyskania normy na tytuł sędziego. 

 
2. Organizacja 
 
(1) Seminaria dla sędziów powinny być organizowane przez odpo-

wiednią Federację lub Akademię Szachową, względnie przez 
inną szachową organizację, działającą w danej narodowej fede-
racji, jednakże w każdym przypadku po uzyskaniu zgody i apro-
baty FIDE. W każdym przypadku należy powołać Komitet Orga-
nizacyjny Seminarium, składający się z trzech następujących 
osób:  
(a) Osoba wyznaczona przez Komisję Sędziowską FIDE. 
(b) Osoba wyznaczona przez Federację gospodarzy, Akademię 

lub inną szachową organizację. 
(c) Osoba wyznaczona przez Kolegium Sędziów danej Federacji. 

 
(2) Narodowa federacja (albo Akademia Szachowa lub inna sza-

chowa organizacja należąca do tej federacji) zamierzająca zor-
ganizować seminarium, powinna wysłać wniosek do Komisji 
Sędziowskiej FIDE przynajmniej 4 miesiące przed dniem rozpo-
częcia seminarium. We wniosku powinny się znajdować się na-
stępujące informacje:   
(a) Organizator, daty rozpoczęcia i zakończenia, miejsce i pro-

gram. 
(b) Uczestnicy (liczba sędziów, ich federacje itp.). 
(c) Tematyka seminarium - tematy wykładów i czas trwania. 
(d) Proponowani członkowie Komitetu Organizacyjnego. 
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(e) Proponowany wykładowca na Seminarium (który powinien 
być zaaprobowany przez Komisję Arbitrów FIDE) i jego asy-
stent, który powinien być z federacji gospodarzy. 

(f) Inne kwestie związane z Seminarium, takie jak opłaty uczestni-
ków, warunki pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) itp. 

 
(3) Członek Organizacyjnego Komitetu, proponowany przez Komi-

sję Sędziowską FIDE powinien uczestniczyć jako obserwator. 
Obserwator powinien dopilnować właściwej prezentacji przepi-
sów i regulaminów w trakcie Seminarium. Po zakończeniu Se-
minarium, obserwator jest zobowiązany, w okresie jednego mie-
siąca, do przesłania do Komisji Sędziowskiej FIDE, dokładnego 
sprawozdania z przebiegu seminarium.  

 
(4) W ciągu jednego tygodnia po zakończeniu Seminarium, Komitet 

Organizacyjny powinien przekazać wyniki egzaminu oraz pełne 
sprawozdanie do Komisji Sędziowskiej FIDE.  

 
(5) Po otrzymaniu sprawozdania z Seminarium, Komisja Sędziow-

ska FIDE w ciągu miesiąca dokona weryfikacji sprawozdania, 
opublikuje wyniki i prześle je do FIDE dla ostatecznego zatwier-
dzenia.  

 
3. Wykładowcy 
 
(1) Przed wejściem w życie tych zasad Komisja Sędziowska FIDE 

ogłasza listę proponowanych wykładowców na seminariach sę-
dziowskich, którą zatwierdza FIDE. Na liście znajdą się wszyscy 
sędziowie klasy międzynarodowej, którzy w charakterze wykła-
dowcy uczestniczyli przynajmniej na jednym międzynarodowym 
seminarium w ostatnich trzech latach.  

 
(2) Na każde seminarium jest wyznaczony jeden wykładowca z 

tytułem IA oraz jeden asystent, także z tytułem IA. Wykładowca 
jest proponowany przez Federację organizatora i powinien być 
zatwierdzony przez Komisję Sędziowską FIDE. Asystent jest 
wyznaczony przez Federację organizatora. 
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(3) Lista wykładowców jest otwarta. Komisja Sędziowska FIDE 

może zaproponować dodanie do listy wykładowców Arbitra Kla-
sy Międzynarodowej, który pełnił rolę asystenta na trzech semi-
nariach, ale naturalnie musi on uzyskać aprobatę FIDE. 

 
4. Tematyka Seminarium 
 
4.1.  Rekomenduje się następującą tematykę wykładów na semina-

riach sędziowskich: 
 

(a)  Przepisy Gry (włączając szachy szybkie, blitze, itd). 
(b)  Przepisy turniejowe. 
(c)  Systemy rozgrywek, baraże (tie-breaki). 
(d)  System szwajcarski. Zasady kojarzeń. 
(e)  System rankingowy i zasady nadawania tytułów międzyna-

rodowych. 
(f)  Regulamin nadawania tytułów dla sędziów. 
(g)  Posługiwanie się elektronicznymi zegarami.  

 
4.2.  Czas trwania Seminarium - minimum 15 godzin, przy czym każ-

da z sesji powinna trwać 3 godziny.  
 
4.3.  Wszyscy uczestnicy seminarium powinni otrzymać materiały 

dotyczące zajęć, z uwzględnieniem wszystkich dyskutowanych 
tematów. 

 
 
5. Egzaminy testowe 

 
5.1. Po zakończeniu wykładów, uczestnicy seminarium powinni 

przystąpić do pisemnego egzaminu. 
 
5.2. Uczestnicy, którzy uzyskają na egzaminie przynajmniej 80% 

punktów możliwych do osiągnięcia, zdobywają normę na tytuł 
Arbitra FIDE. Tylko jedna taka norma może być brana pod 
uwagę przy przyznawaniu tytułu Arbitra FIDE. 
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5.3. Komitet Organizacyjny seminarium powinien przygotować pi-

semne testy egzaminacyjne, ocenić wyniki egzaminu i po za-
kończeniu seminarium wysłać pełne sprawozdanie do Komisji 
Sędziowskiej FIDE. 

 
5.4. Po zakończeniu Seminarium wszyscy uczestnicy powinni otrzy-

mać od organizatorów certyfikaty potwierdzające udział w semi-
narium.  

 
 
 
6. Opłaty 
 
6.1. Opłata egzaminacyjna wynosi 20 Euro od osoby. 
 Federacja Organizatora Seminarium musi uregulować tę sumę 

po otrzymaniu rachunku uwzględniającego liczbę uczestników 
seminarium.  

 
 

P p p P P p p P  
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Aneks 1a: Lista wykładowców  

na seminariach FIDE 
(kolejność alfabetyczna)  
 

1.  IA  Abundo, Casto  PHI 
2.  IA  Campomanes, Florencio  PHI 
3.  IA  Chuit Perez, Serafin  CUB 
4.  IA  De Ridder, Dirk  BEL 
5.  IA  Deventer, Klaus  GER 
6.  IA  Elgendy, Hesham  EGY 
7.  IA  Filipowicz, Andrzej  POL 
8.  IA  Gijssen, Geurt  NED 
9.  IA  Jarecki, Carol  USA 
10.  IA  Leong, Ignatius  SIN 
11.  IA  Majid, Hamid  MAL 
12.  IA  Mahdi, AbdulRahim  UAE 
13.  IA  Markkula, Mikko  FIN 
14.  IA  Nikolopoulos, Panagiotis  GRE 
15.  IA  Pahlevanzadeh, Mehrdad  IRI 
16.  IA  Reuben, Stewart  ENG 
17.  IA  Sacotic, Vladimir  MNE 
18.  IA  Sedgwick, David  ENG 
19.  IA  Shorek, Mordechay  ISR 
20.  IA  Stubenvoll, Werner  AUT 
21.  IA  Vardapetian, Ashot  ARM 
22.  IA  Vega, Jorge  ESA 
23.  IA  Vereschagin, Igor  RUS 
24.  IA  Zaragosa, Henrique  MEX 

 
P p p P P p p P  
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Aneks 2: Klasyfikacja sędziów 

 
 

1.  Wprowadzenie 

 
1.1.  Te przepisy zawierają wszystkie ustalenia dotyczące klasy-

fikacji sędziów szachowych (IA i FA)  

1.2.  Sędziowie szachowi (IA i FA) są sklasyfikowani w dwóch 
(2) ogólnych kategoriach: Aktywni sędziowie („a”) i nieak-
tywni sędziowie (Inactive „i”).  

1.3.  Sędzia Klasy Międzynarodowej FIDE (IA) jest uważany za 
nieaktywnego jeżeli w okresie dwóch (2) lat nie sędziował 
ani jednego turnieju z wymienionym w art. 4.6. regulaminu 
nadawania tytułów międzynarodowych dla sędziów.  

1.4.  Sędzia Klasy FIDE (FA) jest uważany za nieaktywnego, 
jeżeli w okresie dwóch (2) lat nie sędziował ani jednego 
turnieju z wymienionych w art. 3.5 regulaminu nadawania 
tytułów międzynarodowych dla sędziów. 

2.  Nieaktywni sędziowie IA i FA  

2.1.  Nieaktywni sędziowie IA i FA są umieszczani na oddzielnej 
liście sędziów nieaktywnych (List of Inactive Arbiters), którą 
publikuje raz na dwa (2) lata Komisja Sędziowska FIDE (Ar-
biter Commission - AC), przy współpracy z narodowymi fe-
deracjami i po zatwierdzeniu przez Kongres FIDE.  

2.2.  Nieaktywni sędziowie IA lub FA mogą stać się ponownie ak-
tywnymi, gdy pełnili obowiązki sędziego w przynajmniej w 
dwóch (2) zawodach (międzynarodowe rozgrywki dla IA oraz 
turnieje poddawane ocenie rankingowej FIDE dla FA) po po-
twierdzeniu przez Komisję Sędziowską FIDE. Federacje, któ-
rym podlegają wymienieni sędziowie powinny wysłać odpo-
wiednie wnioski do FIDE w celu weryfikacji takich sędziów.  
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3.  Aktywni sędziowie IA i FA  

3.1.  Aktywni sędziowie IA i FA są klasyfikowani w następujących 
kategoriach:  

3.1.1. Kategoria „A”  

3.1.2. Kategoria „B” 

3.1.3. Kategoria „C”  

3.1.4. Kategoria „D” 

 
3.2.  Do kategorii „A” zalicza się sędziów klasy międzynarodowej 

FIDE (IA), którzy spełnili następujące kryteria:  

3.2.1.  Byli aktywnymi sędziami w ostatnich dziesięciu (10) 
latach. 

3.2.2.  Wykazali się wspaniałą znajomością „Przepisów 
gry” i „Przepisów turniejowych FIDE” i nie nałożono 
na nich żadnych sankcji w trakcie ich sędziowskiej 
pracy. 

3.2.3.  Pełnili funkcję Sędziego Głównego lub Zastępcy 
Sędziego Głównego przynajmniej na jednych (1) 
zawodach zaliczających się do najważniejszych 
imprez świata (Olimpiada, Indywidualne turnieje lub 
mecze o mistrzostwo świata mężczyzn i kobiet, Pu-
char świata, drużynowe MŚ mężczyzn i kobiet, mi-
strzostwa świata do lat 20 lub MŚ do 10-18 lat, 
Grand Prix FIDE) w okresie ostatnich 5 lat.  

3.3.  Do kategorii „B” zalicza się sędziów klasy międzynarodowej 
FIDE (IA), którzy spełnili następujące kryteria:  

3.3.1.  Byli aktywnymi sędziami w ostatnich dziesięciu (10) 
latach.  
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3.3.2.  Wykazali się wspaniałą znajomością „Przepisów 
gry” i „Przepisów turniejowych FIDE” i nie nałożono 
na nich żadnych sankcji w trakcie ich sędziowskiej 
pracy. 

3.3.3.  Pełnili funkcję Sędziego Głównego lub Zastępcy 
Sędziego Głównego przynajmniej na dwóch (2) za-
wodach, zaliczających się do najważniejszych im-
prez kontynentu (Indywidualne mistrzostwa konty-
nentu mężczyzn i kobiet, drużynowe mistrzostwa 
kontynentu mężczyzn i kobiet, mistrzostwa konty-
nentu do lat 20 oraz do lat 10-18, Klubowy Puchar 
kontynentu) lub też w mniej ważnych imprezach 
światowych (Indywidualne mistrzostwa świata 
szkół, MŚ amatorów mężczyzn i kobiet, MŚ oldbo-
jów mężczyzn i kobiet, Olimpiada do 16 lat, MŚ w 
blitzach i w grze szybkiej) w okresie ostatnich 5 lat.  

3.4.  Do kategorii „C” zalicza się sędziów klasy międzynarodowej 
FIDE (IA), którzy spełnili następujące kryteria:  

3.4.1.  Byli aktywnymi sędziami w ostatnich pięciu (5) la-
tach.  

3.4.2.  Wykazali się wspaniałą znajomością „Przepisów 
gry” i „Przepisów turniejowych FIDE” i nie nałożono 
na nich żadnych sankcji w trakcie ich sędziowskiej 
pracy. 

3.4.3.  Pełnili funkcję Sędziego Głównego lub Zastępcy 
Sędziego Głównego przynajmniej na dwóch (2) za-
wodach, zaliczających się do mniej ważnych imprez 
kontynentu (mistrzostwa kontynentu szkół indywi-
dualne i drużynowe, mistrzostwa kontynentu w blit-
zach i szachach szybkich, turnieje drużynowe lub 
turnieje grane systemem szwajcarskim z udziałem 
ponad 150 zawodników) w ostatnich pięciu (5) la-
tach.  
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3.5.  Do kategorii „D” zalicza się wszystkich pozostałych sędziów 
IA i FA. 

 
4.   Procedura klasyfikowania sędziów IA i FA  

4.1.  Komisja Sędziowska FIDE ponosi odpowiedzialność za 
klasyfikację aktywnych sędziów IA i FA we wzmiankowa-
nych kategoriach, zgodnie z propozycjami narodowych fede-
racji na podstawie sprawozdań turniejowych oraz sprawoz-
dań głównych sędziów.  

4.2.  Federacje muszą wysłać do Komisji Sędziowskiej FIDE 
swoje propozycje wraz z listą aktywnych i nieaktywnych sę-
dziów IA i FA na cztery (4) miesiące przed ogłoszoną datą 
Kongresu FIDE.  

Na liście aktywnych sędziów IA i FA każdej federacji, sę-
dziowie muszą być sklasyfikowani zgodnie z ustalonymi Ka-
tegoriami „A”, „B”, „C” i „D”. Jeżeli arbiter życzy sobie zmia-
ny podanej kategorii, to musi załączyć stosowne szczegóło-
we dokumenty wymagane w tych przepisach. 

4.3.  Komisja Sędziowska FIDE będzie wydawała listy sędziów z 
podziałem na kategorie „A”, „B” i „C” i przekaże je Kongre-
sowi FIDE dla ostatecznego zatwierdzenia. Listy będą waż-
ne przez okres 2 lat.  

5.  Powoływanie sędziów IA i FA zgodnie z ich 
kategoriami. 

5.1.  Tylko sędziowie klasy międzynarodowej IA przypisani do 
kategorii „A” lub „B” mogą być wyznaczani, jako główni sę-
dziowie najważniejszych światowych zawodów, zgodnie z 
art. 3.2.3.  

5.2.  W tabeli zestawiono powoływanie sędziów IA i FA, w zależ-
ności od ich kategorii na odpowiednie funkcje:  
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Sędzia/zawody  Główne 
światowe 

(WE) 

Mniejsze 
światowe  

(WE) 

Główne 
kontynentalne 

(CE) 

Mniejsze 
kontynentalne 

(CE)  
Sędzia główny „A”, „B”  „A”, „B” „A”, „B” „A”, „B”, „C” 

Z-ca sędziego 
głównego 

„A”, „B” „A”, „B”, „C”  „A”, „B”, „C”  „A”, „B”, „C”, „D”  

Sędzia „A”, „B”, „C”  „A”, „B”, „C”, „D”  „A”, „B”, „C”, „D”  „A”, „B”, „C”, „D”  

Asystent  
sędziego 

„B”, „C”, „D”  „B”, „C”, „D”  „B”, „C”, „D”  „B”, „C”, „D”  

 
„A”, „B”, „C”, „D”: Kategorie IA i FA  

Główne światowe (WE): major World Events, zgodnie z art. 3.2.3  
Mniejsze światowe (WE): minor World Events, zgodnie z art.3.3.3  
Główne kontynentalne (CE): major Continental Events, zgodnie z 
art. 3.3.3  
Mniejsze kontynentalne (CE): minor Continental Events, zgodnie z 
art. 3.4.3  
 

P p p P P p p P  

 
Uwaga A.F.: Formularze w wersji angielskiej 

 
 
   
 
 
 
 



FIDE Arbiter Norm Report Form               FA1  
 
arbiter’s last name:  first name:  code (if any):  
date of birth:  place of birth:  federation:  
federation where event took place:  name of event:  
dates:  venue:  type of event:  
number of players:  number of FIDE Rated players:  number of rounds:  
number of federations represented:  
 
Confidential Report: (Comments of Chief Arbiter, failing that Organizer)  
 
 
These should refer to the Arbiter’s knowledge of the Laws, the Pairing Rules used and 
other regulations. Also his/her objectivity, ability to cope with any incidents that arose 
and consideration for the protection of players from disturbance and distraction.  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
 
Recommendation: (Delete one of the following statements).  
The Arbiter’s performance  
(1) was of the required standard for a FIDE Arbiter.  
(2) was fairly good but s/he still needs to gain more experience.  
 
Name  Signature  
Position  Federation  Date  
Name of Authenticating Federation official  
Signature  Date  
 
The organizer is responsible for providing the above certificate to each Arbiter who in 
the opinion of the Chief Arbiter has qualified for a FIDE Arbiter norm and who 
requests it before the end of the tournament. If the certificate is for the Chief Arbiter it 
should be based on the judgment of a previously authorized official who should, if 
possible, be an International Arbiter, failing that a FIDE Arbiter. 
 
 
When applying for the FA title, the applicant’s federation must attach to this form 
the Tournament Report form (IT3) and a copy of any appeals decisions.  

 



Application for award of the title of FIDE Arbiter        FA2 
 
The _______________________ federation herewith applies for the title of FIDE Arbiter for  
 
last name  first name  code (if any)  
date of birth  place of birth  Federation  
Address:  
Tel.  Fax.  e-mail address:  
 
The candidate possesses an exact knowledge of the Laws of Chess and other FIDE 
regulations to be observed in chess competitions.  
He (She) speaks the following languages (this must include sufficient knowledge of at 
least one official FIDE Language)  
___________________________________________________________________  
 
The candidate has worked as Chief or Deputy Arbiter in the following four competitions 
(which must be of at least two different types. The application must also be submitted not 
later than the second FIDE Congress after the date of the latest event listed). The 
undersigned encloses, for each competition, a FIDE Arbiter Norm Report Form (FA1), 
which is signed by an appropriate qualified person, who should, if possible, be an 
International Arbiter, failing that a FIDE Arbiter.  
 
1. Event  Dates  
Location  Date included in FIDE Rating List  
Type of event  
 
2. Event  Dates  
Location  Date included in FIDE Rating List  
Type of event  
 
3. Event  Dates  
Location  Date included in FIDE Rating List  
Type of event  
 
4. Event  Dates  
Location  Date included in FIDE Rating List  
Type of event  
 
Suitable examination passed if necessary____________________________________  
In his (her) activity as an Arbiter s/he has shown at all times absolute objectivity.  
Name of Federation official ___________________________ date_______________  
Signature_______________ 



International Arbiter Norm Report Form       IA1  
 
arbiter’s last name:  first name:  code (if any):  
date of birth:  place of birth:  federation:  
federation, where event took place:  name of event:  
dates:  venue:  type of event:  
number of players:  number of FIDE Rated players:  number of rounds:  
number of federations represented:  
 
Confidential Report: (Comments of Chief Arbiter, failing that Organizer)  
These should refer to the Arbiter’s knowledge of the Laws, the Pairing Rules used and 
other regulations. Also his/her objectivity, ability to cope with any incidents that arose 
and consideration for the protection of players from disturbance and distraction.  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
Recommendation: (Delete one of the following statements).  
The Arbiter’s performance  
(1) was of the required standard for a International Arbiter.  
(2) was fairly good but s/he still needs to gain more experience.  
Name  Signature  
Position  Federation  Date  
Name of Authenticating Federation official  
Signature  Date  
 
The organizer is responsible for providing the above certificate to each Arbiter who in 
the opinion of the Chief Arbiter has qualified for an International Arbiter norm and 
who requests it before the end of the tournament. If the certificate is for the Chief 
Arbiter it should be based on the judgment of a previously authorized official who 
should, if possible, be an International Arbiter, failing that a FIDE Arbiter.  
 
 
 
When applying for the IA title, the applicant’s federation must attach to this form the 
Tournament Report form (IT3) and a copy of any appeals decisions.  

 
 



Application for award of the title of International Arbiter     IA2  
The ___________ federation herewith applies for the title of International Arbiter for  
 
last name  first name  code (if any)  
date of birth  place of birth  Federation  
Address:  
Tel.  Fax.  e-mail address:  
 
The candidate possesses an exact knowledge of the Laws of Chess and other FIDE 
regulations to be observed in chess competitions.  
He (She) speaks the following languages (this must include sufficient knowledge of 
at least one official FIDE Language)  
___________________________________________________________________  
The candidate has worked as Chief or Deputy Arbiter in the following four 
competitions (which must be of at least two different types. The application must also 
be submitted not later than the second FIDE Congress after the date of the latest event 
listed). The undersigned encloses, for each competition, an International Arbiter 
Norm Report Form (IA1), which is signed by an appropriate qualified person, who 
should, if possible, be an International Arbiter, failing that a FIDE Arbiter. 
  
1. Event  Dates  
Location  Date included in FIDE Rating List  
Type of event  
 
2. Event  Dates  
Location  Date included in FIDE Rating List  
Type of event  
 
3. Event  Dates  
Location  Date included in FIDE Rating List  
Type of event  
 
4. Event  Dates  
Location  Date included in FIDE Rating List  
Type of event  
 
Suitable examination passed if necessary____________________________________  
In his (her) activity as an Arbiter s/he has shown at all times absolute objectivity.  
Name of Federation official ___________________________ date_______________  
Signature_______________ 
 



Tournament Report Form        IT3 
 
Federation Name of Tournament 

Country and Place of Tournament Starting date Ending date 

Organizer of the Tournament  
__________________________________________________________________________ 

Contact Information (Address, phone, fax, E-mail) of the person responsible for information: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Number of Rounds Schedule (number of rounds/day) Rate(s) of play 

Tournament Type Pairing System of a  

Swiss System Tournament_____________________________ 

Manual  Person responsible __________________________ 

Computerized  Program used _____________________� 

Special Remarks (exceptions in pairing, restart option,...) 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

Type Number Number 
of feds 

host fed 
players 

other fed 
players 

Type Number Number of 
feds 

host fed 
players 

other fed 
players 

Rated     Unrated     

GM     WGM     

IM     WIM     

FM     WFM     

Chief Arbiter and contact information for Chief Arbiter (address, phone, fax, Email) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

 
1st Deputy Chief Arbiter 
If more than 20 players 
2nd Deputy Chief Arbiter 
If more than 70 players 
3rd Deputy Chief Arbiter 
If more than 120 players 
4th Deputy Chief Arbiter 
 
The organizer must provide this report form to each arbiter who has achieved a norm, his/her federation, the organizing 
federation and the FIDE Secretariat. 
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