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Polski Zwi¹zek Szachowy 
   

 

Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation 

 

Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49  

Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148 

Konto: BPH S.A. O/Warszawa  Nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 

e-mail: biuro@pzszach.org.pl http://www.pzszach.org.pl 
******************************************************************************************** 

                                L. dz. 126/2015      Warszawa, 02.02.2015 

 

 

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI KOBIET 

 

I. CELE 

1.1. Wyùonienie Indywidualnej Mistrzyni Polski. 

1.2. Wyùonienie Kadry Narodowej oraz reprezentantek Polski na zawody miêdzynarodowe. 

1.3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w�ród kobiet w Polsce. 

1.4. Umo¿liwienie zawodniczkom zdobywania wy¿szych tytuùów. 

 

II. ORGANIZATOR 

2.1. Organizatorem jest Polski Zwi¹zek Szachowy, który mo¿e rozpisaã konkurs ofert. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

3.1. Termin i miejsce: (zaù¹cznik nr 1). 

 

IV. UCZESTNICTWO 

4.1. Prawo udziaùu w zawodach przysùuguje zawodniczkom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na 

li�cie rankingowej FIDE), posiadaj¹cym aktualn¹ licencjê zawodnicz¹ PZSzach. 

4.2. Uprawnienia uczestnictwa zgodnie z nastêpuj¹cymi kolejnymi kryteriami: 

4.2.1. Zawodniczki, które zajêùy miejsca 1-4 w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet w 

roku poprzednim, 

4.2.2. Zawodniczka do 20 lat o najwy¿szym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania 

zawodów (z pominiêciem ju¿ uprawnionych), 

4.2.3. 2 zawodniczki (z pominiêciem ju¿ uprawnionych), które uzyskaùy w polskich openach (co 

najmniej 9-rundowych) rozpoczêtych w roku poprzedzaj¹cym zawody najwy¿szy wynik 

rankingowy FIDE (Rp), przy zaùo¿eniu nieopuszczenia ¿adnej z rund oraz rozegrania 

wszystkich partii z przeciwnikami posiadaj¹cymi ranking FIDE, których �redni ranking 

wynosiù co najmniej 2100; partie wygrane walkowerem s¹ pomijane, 

4.2.4. 2 zawodniczki o najwy¿szym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z 

pominiêciem ju¿ uprawnionych), 

4.2.5. Zawodniczka nominowana przez organizatora z rankingiem FIDE minimum 2200 

(zawodniczka do 20 lat - minimum 2150) na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów. 

4.3. Zawodniczkami rezerwowymi s¹ kolejne zawodniczki z najwy¿szymi rankingami FIDE na 1 

stycznia roku rozgrywania zawodów. 

4.4. Kryteria rankingowe, o jakich mowa w punktach: 4.2. i 4.3., dotycz¹ tak¿e zawodniczek 

nieaktywnych. 
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4.5. W przypadku równo�ci rankingów, pierwszeñstwo ma zawodniczka o wy¿szym tytule FIDE (GM, 

IM, WGM, WIM, FM, CM, WFM, WCM), a w przypadku dalszego braku rozstrzygniêcia, 

zawodniczka o wy¿szym rankingu na poprzedniej li�cie rankingowej (operacja powtarzana a¿ do 

skutku). 

4.6. Lista zawodniczek uprawnionych do startu oraz rezerwowych zostanie opublikowana na stronie 

internetowej PZSzach i stanowi zaù¹cznik nr 2 niniejszego Regulaminu. 

 

V. ZG£OSZENIA 

5.1. Zawodniczki uprawnione dokonuj¹ zgùoszenia udziaùu, a zawodniczki rezerwowe potwierdzaj¹ 

gotowo�ã udziaùu na adres elektroniczny: organizatora, wiceprezesa ds. sportowych PZSzach i 

biura PZSzach, w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni przed dniem pierwszej rundy (zaù¹cznik 

nr 1). 

5.2. Wraz ze zgùoszeniem nale¿y dokonaã opùat: startowej, organizacyjnej i rankingowej (zaù¹cznik 

nr 1). 

5.3. Zawodniczki rezerwowe, które potwierdziùy gotowo�ã udziaùu i nabyùy uprawnienia na skutek 

rezygnacji zawodniczek uprawnionych, dokonuj¹ opùat wymienionych w punkcie 5.2. w 

nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed dniem pierwszej rundy. 

5.4. W przypadku rozgrywania zawodów w styczniu, terminy zgùoszeñ podane w punktach: 5.1. i 5.3. 

zostan¹ skorygowane i zamieszczone w zaù¹czniku nr 1. 

5.5. W przypadku wycofania siê z zawodów po uprzednim potwierdzeniu udziaùu, poniesione ju¿ 

opùaty, wymienione w punkcie 5.2., przepadaj¹. 

5.6. Ostateczna weryfikacja listy startowej nastêpuje na Odprawie Technicznej. 

5.7. Zawodniczki nieobecne na Odprawie Technicznej bez uprzedniej zgody sêdziego gùównego nie 

zostan¹ dopuszczone do zawodów. 

 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY 

6.1. Zawody rozgrywane s¹ systemem koùowym. 

6.2. Tempo gry: 90 minut na 40 posuniêã plus 30 minut na dokoñczenie partii, z dodawaniem 30 

sekund na ka¿de posuniêcie od pocz¹tku partii. 

6.3. Obowi¹zuj¹ aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach. 

6.4. Zawodniczki, które bez pozwolenia sêdziego zgodz¹ siê na remis przed wykonaniem 40 

posuniêã, przegrywaj¹ partiê. 

 

VII. OCENA WYNIKÓW 

7.1. Kolejno�ã miejsc po 9 rundach ustala siê wedùug nastêpuj¹cych kryteriów: 

7.1.1. Suma zdobytych punktów, 

7.1.2. System Sonneborna-Bergera, 

7.1.3. Rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej), 

7.1.4. Wyniki bezpo�rednich partii, 

7.1.5. Liczba zwyciêstw, 

7.1.6. Losowanie. 

 

VIII. NAGRODY I WYRÓÝNIENIA 

8.1. Zwyciê¿czyni otrzymuje tytuù Indywidualnej Mistrzyni Polski. 

8.2. Trzy najlepsze zawodniczki otrzymuj¹ medale Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet. 

8.3. Najlepsze zawodniczki uzyskuj¹ uprawnienia opisane w �Regulaminie Kadry Narodowej�. 

8.4. Informacjê o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym. 
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IX. FINANSOWANIE 

9.1. Koszty organizacji ponosi organizator. 

9.2. Uczestniczki bior¹ udziaù w zawodach na koszt deleguj¹cych klubów, sponsorów lub wùasny. 

9.3. Opùaty:  

9.3.1. startow¹, 

9.3.2. organizacyjn¹, 

9.3.2. rankingow¹, 

w kwotach ustalonych w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach i w terminie 

okre�lonym w punkcie 5.1. lub 5.3., nale¿y wpùaciã na konto PZSzach (zaù¹cznik nr 1). 

 

X. SÆDZIOWANIE 

10.1. Zawody prowadzi sêdzia gùówny, posiadaj¹cy klasê IA, z pomoc¹ sêdziów asystentów, 

posiadaj¹cych co najmniej klasê FA. Zawody mog¹ prowadziã równie¿ sêdziowie ni¿szych klas 

pod warunkiem uzyskania akceptacji Kolegium Sêdziów PZSzach. 

10.2. Sêdziego gùównego wyznacza organizator. 

10.3. Sêdziów asystentów wyznacza sêdzia gùówny, w porozumieniu z organizatorem. 

10.4. Wszyscy sêdziowie musz¹ posiadaã aktualn¹ licencjê sêdziowsk¹ oraz mieã uiszczon¹ roczn¹ 

opùatê uprawniaj¹c¹ do sêdziowania zawodów w danym roku. 

10.5. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sêdzia asystent. 

10.6. Od decyzji sêdziego asystenta zawodniczka ma prawo natychmiastowego odwoùania siê do 

sêdziego gùównego. 

10.7. Decyzje podjête przez sêdziego gùównego s¹ ostateczne. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE 

11.1. Organizator na bie¿¹co publikuje w Internecie wszystkie wyniki zawodów oraz pliki z zapisami 

partii w formacie PGN. 

11.2. Organizator zobowi¹zany jest przesùaã w formie elektronicznej do biura PZSzach Komunikat 

Organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczêciem. Komunikat Organizacyjny 

powinien zostaã opublikowany na stronie PZSzach niezwùocznie. 

11.3. Sêdzia gùówny ma obowi¹zek wysùaã w ci¹gu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie 

elektronicznej do przewodnicz¹cego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach. 

11.4. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu nale¿y do wiceprezesa ds. sportowych PZSzach, a w 

czasie zawodów do sêdziego gùównego. 

 

 

przewodnicz¹cy Rady Zawodników      wiceprezes ds. sportowych 

           /-/ Bartùomiej Macieja          /-/ Wùodzimierz Schmidt 
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Zaù¹cznik nr 1 

 

Termin i miejsce: 24.03�1.04.2015, Poznañ 

Zgùoszenia udziaùu nale¿y dokonaã w terminie do 2 marca 2015 na: 

Adres elektroniczny organizatora: m.cybulski@imp2015.pl 

Adres elektroniczny wiceprezesa ds. sportowych PZSzach: wlodzimierz.schmidt@gmail.com 

Adres elektroniczny biura PZSzach: biuro@pzszach.org.pl 

 

Opùata startowa wynosi 200 zùotych. 

Opùata organizacyjna wynosi 50 zùotych. 

Opùata rankingowa wynosi 20 zùotych. 

 

Nazwa banku i numer konta PZSzach: 

BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 
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Zaù¹cznik nr 2 

 

 

Lista zawodniczek uprawnionych do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet 2015 

   

Lp. Imiê i nazwisko  Podstawa awansu Tytuù Ranking 1.01.2015 

1. Monika Soãko p.4.2.1. GM 2465 

2. Jolanta Zawadzka p.4.2.1. WGM 2412 

3. Klaudia Kulon  p.4.2.1. WGM 2353 

4. Iweta Rajlich p.4.2.1. IM 2398 

5. Anna Iwanow p.4.2.2. WIM 2288 

6. Edyta Jakubiec            Rp=2311 p.4.2.3. WIM 2184 

7. Anna Warakomska      Rp=2308 p.4.2.3. WFM 2216 

8. Karina Szczepkowska-Horowska  p.4.2.4. WGM 2415 

9. Joanna Majdan-Gajewska  p.4.2.4. WGM 2405 

10.  p.4.2.5.   

 
 

 Lista zawodniczek rezerwowych (p.4.3.) 

  
Lp. Imiê i nazwisko  Tytuù Ranking 1.01.2015 

1. Marta Bartel WGM 2347 

2. Agnieszka Brustman  WGM 2344 

3. Beata Zawadzka  WGM 2325 

4. Joanna Dworakowska IM 2322 

5. Katarzyna Toma WGM 2304 

6. Joanna Worek WGM 2268 

 


