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REGULAMIN 
 

PUCHARU POLSKI  

w szachach  
 
 

przyjęty uchwałą Zarządu nr             w dniu  ……………… 
 

I. CELE 

1.1. Wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski w szachach. 

1.2. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w Polsce. 

II. ORGANIZATOR 

2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy, kto ry moz e rozpisac  konkurs ofert. 

2.2. Organizator zobowiązany jest przesłac  w formie elektronicznej do biura PZSzach Komunikat 
Organizacyjny zawodo w na minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat Organizacyjny 
powinien zostac  opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie.  

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

3.1. W kaz dym roku rozegrane zostaną nie mniej niz  3 turnieje.  

3.2. Termin i miejsce zawodo w wskazuje Zarząd PZSzach w kalendarzu imprez na dany rok. 

IV. UCZESTNICTWO 

4.1. Prawo udziału przysługuje zawodnikom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na lis cie 
rankingowej FIDE) zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze PZSzach. 

V. ZGŁOSZENIA 

5.1. Zawodnicy uprawnieni, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w komunikacie 
organizacyjnym turnieju, dokonują zgłoszenia oraz wnoszą opłatę startową. 

5.2. Liczba miejsc w kaz dym turnieju moz e byc  ograniczona.  

5.3. Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na odprawie technicznej. 

5.4. Zgłoszenie do turnieju traktowane jest jako akceptacja postanowien  niniejszego regulaminu. 
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VI. SYSTEM ROZGRYWEK 

6.1. Kaz dy z turniejo w cyklu Grand Prix rozgrywany będzie w czasie 2 kolejnych dni.  

6.2. Dzien  1 - Turniej Kwalifikacyjny  

6.2.1. Turniej rozegrany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.  

6.2.2. Tempo gry: 10 minut na partię z dodatkiem 5 sekund za kaz dy ruch od początku partii.  

6.2.3. Punktacja gło wna: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, 0 pkt. za poraz kę 

6.2.4. Punktacja pomocnicza: wg Regulaminu Punktacji Pomocniczych PZSzach 

6.3. Dzien  2 – Turniej Finałowy 

6.3.1. Prawo startu uzyskują uczestnicy Turnieju Kwalifikacyjnego: 

6.3.1.1. 2 najlepsze kobiety, 

6.3.1.2. 2 najlepszych junioro w do lat 18, 

6.3.1.3. 12 najlepszych zawodniko w z pominięciem juz  wyłonionych,  

6.3.1.4. w razie nieprzystąpienia zawodnika uprawnionego prawo startu uzyskuje kolejny 
zawodnik z Turnieju Kwalifikacyjnego. 

6.3.2. Turniej rozegrany będzie systemem pucharowym. Zawodnicy z miejsc 1-4 z kwalifikacji zostaną 
rozstawieni, pozostałe numery startowe będą losowane.  

6.3.3. Zawodnicy rozgrywają mecze składający się z dwo ch partii granych naprzemiennymi kolorami. 
Tempo gry 10 minut na partię z dodatkiem 5 sekund za kaz dy ruch od początku partii. Prawo 
wyboru koloru w pierwszej partii ma zawodnik kto ry zajął wyz sze miejsce w turnieju 
kwalifikacyjnym. Zawodnik kto ry uzyska co najmniej 1,5 punktu przechodzi do kolejnej rundy. 

6.3.4. W razie remisu w meczu zarządzona zostanie dogrywka systemem armagedon: 

6.3.4.1. Zawodnik grający białymi otrzymuje 5 minut na partię, grający czarnymi 4 minuty 
na partię. Od 61 ruchu zawodnicy otrzymują bonifikatę 2 sekundy za kaz de 
posunięcie. 

6.3.4.2. Prawo wyboru koloru ma zawodnik kto ry zajął wyz sze miejsce w turnieju 
kwalifikacyjnym. 

6.3.4.3. Aby wygrac  mecz zawodnik grający białymi musi partię wygrac . Remis lub wygrana 
partii przez czarne oznacza zwycięstwo w meczu grającego czarnymi. 

6.4. Dzien  2 – Turniej szacho w błyskawicznych. 

6.4.1. Uczestniczyc  mogą wszyscy zawodnicy kto rzy nie zakwalifikowali się do Turnieju Finałowego 
oraz zawodnicy dopuszczeni imiennie przez organizatora. 

6.4.2. Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 13 rund. 

6.4.3. Tempo gry: 3 minuty dla kaz dego zawodnika z dodatkiem 2 sekund za kaz dy ruch od początku 
partii. 

6.4.4. Obowiązuje punktacja gło wna: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, 0 pkt. za poraz kę 

6.4.5. Obowiązuje punktacja pomocnicza wg Regulaminu stosowania punktacji pomocniczych 
PZSzach. 

6.5. Obowiązują aktualne przepisy gry i przepisy turniejowe FIDE i PZSzach. 

6.6. Wszystkie turnieje, z wyjątkiem dogrywek w systemie armagedon, zgłaszane są do oceny 
rankingowej FIDE. 
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VII. OCENA WYNIKÓW 

7.1. Punkty z cyklu Grand Prix uzyskuje się zgodnie z Tabelą 1: 

7.1.1. za zajęcie miejsc 1-16 w Turnieju Finałowym,  

7.1.2. dalsze (od 17) według wyniko w turnieju kwalifikacyjnego 

Tabela 1. 

Miejsce Punkty Grand Prix  Miejsce Punkty Grand Prix 

1 100  14 16 

2 80  15 14 

3 60  16 12 

4 50  17-20 10 

5 44  21-25 9 

6 40  26-32 8 

7 36  33-40 7 

8 32  41-50 6 

9 26  51-60 5 

10 24  61-70 4 

11 22  71-80 3 

12 20  81-100 2 

13 18  101 i dalsze 1 

 

7.2. O kolejnos ci miejsc w grupach 3-4, 5-8 i 9-16 decyduje kolejnos c  miejsc zajętych w turnieju 
kwalifikacyjnym.  

7.3. Kolejnos c  w Klasyfikacji Generalnej ustalana jest na podstawie kolejnych kryterio w: 

7.3.1. Suma punktacji wg Tabeli 1 z wszystkich turniejo w Grand Prix, 

7.3.2. Niz sza suma miejsc zajętych w turniejach cyklu podzielona przez ilos c  turniejo w w 
kto rych zawodnik wziął udział, 

7.3.3. Wyz sze miejsce w ostatnim turnieju cyklu. 

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

8.1. Zwycięzca rozgrywek otrzymuje tytuł zdobywcy Pucharu Polski w szachach na dany rok. 

8.2. Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.  

8.3. Nagroda nieodebrana w czasie zakon czenia przepada na rzecz organizatora. 

IX. FINANSOWANIE 

9.1. Koszty organizacji zawodo w ponosi organizator. 

9.2. Uczestnicy biorą udział w zawodach na koszt własny. 

9.3. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny. Organizator moz e zapewnic  dodatkowe 
ubezpieczenie zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym. 
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X. SĘDZIOWANIE 

10.1. Obsadę sędziowską wyznacza organizator.  

10.2. Zawody prowadzi sędzia gło wny posiadający klasę IA lub FA z pomocą sędzio w asystento w. 
Wszyscy sędziowie muszą posiadac  aktualną licencję sędziowską oraz miec  uregulowane 
roczne opłaty sędziowskie. 

10.3. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sędzia asystent. 

10.4. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do 
sędziego gło wnego. 

10.5. Decyzje podjęte przez sędziego gło wnego są ostateczne.  

XI. SPRAWY PORZĄDKOWE 

11.1. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telekomunikacyjnych urządzen  elektronicznych w 
trakcie trwania rundy pod rygorem:  

11.1.1. dla zawodniko w - przegrania partii;  

11.1.2. dla innych oso b - zakazu wstępu na salę gry do kon ca turnieju;  

11.2. Po odebraniu SMS-a z kojarzeniem do kolejnej rundy telefon nalez y wyłączyc  lub wprowadzic  
w „tryb samolotowy”. 

11.3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania w trakcie partii z elektronicznego 
urządzenia telekomunikacyjnego sędzia gło wny zawodo w moz e zarządzic  kontrolę osobistą 
oraz kontrolę rzeczy osobistych zawodnika. Odmowa poddania się kontroli skutkuje 
odsunięciem od dalszego uczestnictwa w zawodach i podlega odpowiedzialnos ci 
dyscyplinarnej.  

11.4. Opiekę wychowawczą nad zawodnikiem niepełnoletnim sprawuje opiekun prawny przez cały 
czas trwania zawodo w.  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. Prawo interpretacji postanowien  niniejszego Regulaminu nalez y do Wiceprezesa PZSzach ds. 
Sportu Wyczynowego, a w czasie zawodo w do sędziego gło wnego. 

12.2. Organizator na biez ąco publikuje w Internecie wyniki zawodo w. 

12.3. Wszystkie prawa do transmisji obrazu, dz więku, posunięc  i komentowania turnieju na z ywo 
nalez ą do Polskiego Związku Szachowego. Osoby zainteresowane prowadzeniem transmisji, 
komentarza, internetowego streamu itp. muszą uzyskac  pisemną zgodę PZSzach. 

12.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w z ycie z dniem przyjęcia przez Zarząd PZSzach, z wyjątkiem 
punkto w 2.2, 3.2, kto re wchodzą w z ycie z dniem 1 stycznia 2022 r.  

 
   Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego  
  /-/ 
  Artur Jakubiec 


