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REGULAMIN KADRY NARODOWEJ 

 

I. STRUKTURA KADRY NARODOWEJ 

1.1. W ramach Kadry Narodowej wyró¿nia siê 4 grupy szkoleniowe: 

1.1.1. Kadrê Narodow¹ Mê¿czyzn, 

1.1.2. Kadrê Narodow¹ Mê¿czyzn do 20 lat, 

1.1.3. Kadrê Narodow¹ Kobiet, 

1.1.4. Kadrê Narodow¹ Kobiet do 20 lat. 

1.2. Czùonkami Kadry Narodowej Mê¿czyzn, a tak¿e Kadry Narodowej Mê¿czyzn do 20 lat mog¹ byã 

zarówno kobiety, jak i mê¿czyêni. 

1.3. Czùonkami Kadry Narodowej Kobiet, a tak¿e Kadry Narodowej Kobiet do 20 lat mog¹ byã tylko 

kobiety. 

1.4. U¿yte w niniejszym Regulaminie okre�lenia: zawodnicy, medali�ci, czùonkowie dotycz¹ zarówno 

mê¿czyzn, jak i kobiet. 

1.5. U¿yte w niniejszym Regulaminie okre�lenia: zawodniczki, medalistki, czùonkinie dotycz¹ tylko 

kobiet. 

1.6. Zawodnik mo¿e byã jednocze�nie czùonkiem kilku grup szkoleniowych. 

1.7. Czùonkiem Kadry Narodowej mo¿e byã tylko zawodnik reprezentuj¹cy Polskê na li�cie 

rankingowej FIDE. 

 

II. ZASADY POWO£YWANIA KADRY NARODOWEJ MÆÝCZYZN 

2.1. Do Kadry Narodowej Mê¿czyzn na okres od 1 stycznia do 30 czerwca powoùuje siê 4 zawodników 

o najwy¿szych rankingach na li�cie rankingowej FIDE na 1 stycznia. 

2.2. Skùad Kadry Narodowej Mê¿czyzn na okres do 30 czerwca uzupeùniany jest o: 

2.2.1. Zawodnika, który zaj¹ù pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 

rozegranych w danym roku, 

2.2.2. Zawodnika, który zaj¹ù drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 

rozegranych w danym roku, 

2.2.3. Zawodników nominowanych do Reprezentacji Mê¿czyzn na Dru¿ynowe Mistrzostwa 

Úwiata, Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy lub na Olimpiadê, je¿eli Reprezentacja Mê¿czyzn 

zostaùa ustalona w pierwszej poùowie roku. 

2.3. Je¿eli w dniu zakoñczenia Indywidualnych Mistrzostw Polski liczba zawodników powoùanych do 

Kadry Narodowej Mê¿czyzn na okres do 30 czerwca na podstawie punktów: 2.1. lub 2.2. jest 

mniejsza od 6, wówczas powoùuje siê kolejnych zawodników o najwy¿szych rankingach na li�cie 

rankingowej FIDE, wa¿nej w dniu zakoñczenia Indywidualnych Mistrzostw Polski, tak aby ù¹czna 

liczba czùonków Kadry Narodowej Mê¿czyzn, powoùanych na podstawie punktów: 2.1., 2.2. lub 

2.3., wynosiùa 6. 
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2.4. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z czùonkostwa w Kadrze Narodowej Mê¿czyzn 

zawodnika powoùanego na podstawie punktów: 2.1., 2.2. lub 2.3., uprawnienia przechodz¹ na 

nastêpnego zawodnika, w kolejno�ci rankingu na li�cie rankingowej FIDE wa¿nej w dniu 

wykluczenia lub rezygnacji. 

2.5. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ na Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy lub Olimpiadê upùywa w 

pierwszej poùowie roku, wówczas do Kadry Narodowej Mê¿czyzn na okres od 1 lipca do 31 

grudnia powoùuje siê: 

2.5.1. Czùonków Reprezentacji Mê¿czyzn na Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy lub na Olimpiadê, 

2.5.2. Zawodnika, który zaj¹ù pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 

rozegranych w danym roku. 

2.6. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ na Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy lub Olimpiadê upùywa w 

drugiej poùowie roku i nie zostaùa jeszcze nominowana Reprezentacja Mê¿czyzn, wówczas do 

Kadry Narodowej Mê¿czyzn na okres od 1 lipca do 31 grudnia powoùuje siê: 

2.6.1. Zawodnika, który zaj¹ù pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w 

danym roku, 

2.6.2. Zawodnika, który zaj¹ù drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w danym 

roku, pod warunkiem posiadania na li�cie rankingowej FIDE na 1 lipca rankingu nie 

gorszego od dziesi¹tego zawodnika reprezentuj¹cego Polskê, 

2.6.3. Kolejnych zawodników o najwy¿szych rankingach na li�cie rankingowej FIDE na 1 lipca, 

tak aby ù¹czna liczba czùonków Kadry Narodowej Mê¿czyzn, powoùanych na podstawie 

punktu 2.6., wynosiùa 5. 

2.7. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z czùonkostwa w Kadrze Narodowej Mê¿czyzn 

zawodnika powoùanego na podstawie punktu 2.6., uprawnienia przechodz¹ na nastêpnego 

zawodnika, w kolejno�ci rankingu na li�cie rankingowej FIDE na 1 lipca. 

2.8. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ na Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy lub Olimpiadê upùywa  

w drugiej poùowie roku, wówczas skùad Kadry Narodowej Mê¿czyzn na okres do 31 grudnia 

uzupeùniany jest o zawodników nominowanych do Reprezentacji Mê¿czyzn. 

2.9. Skùad Kadry Narodowej Mê¿czyzn uzupeùniany jest o zawodników, którzy posiadaj¹ uprawnienia 

do udziaùu w Indywidualnym Pucharze Úwiata. Uprawnienia do czùonkostwa w Kadrze Narodowej 

Mê¿czyzn wygasaj¹ wraz z koñcem póùrocza, w którym odbyùy siê zawody. 

 

III. ZASADY POWO£YWANIA KADRY NARODOWEJ MÆÝCZYZN DO 20 LAT 

3.1. Do Kadry Narodowej Mê¿czyzn do 20 lat na okres od 1 stycznia do 31 grudnia powoùuje siê: 

3.1.1. Zawodników uprawnionych do udziaùu w Indywidualnych Mistrzostwach Úwiata do 20 lat 

w danym roku na koszt organizatora (zakwaterowanie z wy¿ywieniem), zgodnie  

z odpowiednim regulaminem FIDE, 

3.1.2. Zawodnika do 20 lat o najwy¿szym rankingu na li�cie rankingowej FIDE na 1 stycznia, z 

pominiêciem zawodników wymienionych w punkcie 3.1.1., chyba ¿e wiceprezes ds. 

sportowych wraz z szefem wyszkolenia, wspólnie wska¿¹ innego zawodnika. 

3.2. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z czùonkostwa w Kadrze Narodowej Mê¿czyzn do 

20 lat zawodnika powoùanego na podstawie punktu 3.1.2., uprawnienia przechodz¹ na 

nastêpnego zawodnika do 20 lat, w kolejno�ci rankingu na li�cie rankingowej FIDE na  

1 stycznia, z pominiêciem zawodników uprawnionych na podstawie punktu 3.1.1., chyba 

¿e wiceprezes ds. sportowych wraz z szefem wyszkolenia, wspólnie wska¿¹ innego 

zawodnika. 

 

IV. ZASADY POWO£YWANIA KADRY NARODOWEJ KOBIET 

4.1. Do Kadry Narodowej Kobiet na okres od 1 stycznia do 30 czerwca powoùuje siê 4 zawodniczki  

o najwy¿szych rankingach na li�cie rankingowej FIDE na 1 stycznia. 

4.2. Skùad Kadry Narodowej Kobiet na okres do 30 czerwca uzupeùniany jest o: 

4.2.1. Zawodniczkê, która zajêùa pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 

Kobiet rozegranych w danym roku, 



4.2.2. Zawodniczkê, która zajêùa drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet 

rozegranych w danym roku, 

4.2.3. Zawodniczki nominowane do Reprezentacji Kobiet na Dru¿ynowe Mistrzostwa Úwiata 

Kobiet, Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy Kobiet lub na Olimpiadê Kobiet, je¿eli 

Reprezentacja Kobiet zostaùa ustalona w pierwszej poùowie roku. 

4.3. Je¿eli w dniu zakoñczenia Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet liczba zawodniczek 

powoùanych do Kadry Narodowej Kobiet na okres do 30 czerwca na podstawie punktów: 4.1. lub 

4.2. jest mniejsza od 6, wówczas powoùuje siê kolejne zawodniczki o najwy¿szych rankingach na 

li�cie rankingowej FIDE, wa¿nej w dniu zakoñczenia Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet, 

tak aby ù¹czna liczba czùonkiñ Kadry Narodowej Kobiet, powoùanych na podstawie punktów: 4.1., 

4.2. lub 4.3., wynosiùa 6. 

4.4. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z czùonkostwa w Kadrze Narodowej Kobiet zawodniczki 

powoùanej na podstawie punktów: 4.1., 4.2. lub 4.3., uprawnienia przechodz¹ na nastêpn¹ 

zawodniczkê, w kolejno�ci rankingu na li�cie rankingowej FIDE wa¿nej w dniu wykluczenia lub 

rezygnacji. 

4.5. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ na Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy Kobiet lub Olimpiadê Kobiet 

upùywa w pierwszej poùowie roku, wówczas do Kadry Narodowej Kobiet na okres od 1 lipca do 

31 grudnia powoùuje siê: 

4.5.1. Czùonkinie Reprezentacji Kobiet na Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy Kobiet lub na 

Olimpiadê Kobiet, 

4.5.2. Zawodniczkê, która zajêùa pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 

Kobiet rozegranych w danym roku. 

4.6. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ na Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy Kobiet lub Olimpiadê Kobiet 

upùywa w drugiej poùowie roku i nie zostaùa jeszcze nominowana Reprezentacja Kobiet, wówczas 

do Kadry Narodowej Kobiet na okres od 1 lipca do 31 grudnia powoùuje siê: 

4.6.1. Zawodniczkê, która zajêùa pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 

Kobiet w danym roku, 

4.6.2. Zawodniczkê, która zajêùa drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet 

w danym roku, pod warunkiem posiadania na li�cie rankingowej FIDE na 1 lipca rankingu 

przynajmniej 2300, 

4.6.3. Kolejne zawodniczki o najwy¿szych rankingach na li�cie rankingowej FIDE na 1 lipca, tak 

aby ù¹czna liczba czùonkiñ Kadry Narodowej Kobiet, powoùanych na podstawie punktu 

4.6., wynosiùa 5. 

4.7. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z czùonkostwa w Kadrze Narodowej Kobiet zawodniczki 

powoùanej na podstawie punktu 4.6., uprawnienia przechodz¹ na nastêpn¹ zawodniczkê,  

w kolejno�ci rankingu na li�cie rankingowej FIDE na 1 lipca. 

4.8. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ na Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy Kobiet lub Olimpiadê Kobiet 

upùywa w drugiej poùowie roku, wówczas skùad Kadry Narodowej Kobiet na okres do 31 grudnia 

uzupeùniany jest o zawodniczki nominowane do Reprezentacji Kobiet. 

4.9. Skùad Kadry Narodowej Kobiet uzupeùniany jest o zawodniczki, które posiadaj¹ uprawnienia do 

udziaùu w Indywidualnych Mistrzostwach Úwiata Kobiet. Uprawnienia do czùonkostwa w Kadrze 

Narodowej Kobiet wygasaj¹ wraz z koñcem póùrocza, w którym odbyùy siê zawody. 

 

V. ZASADY POWO£YWANIA KADRY NARODOWEJ KOBIET DO 20 LAT 

5.1. Do Kadry Narodowej Kobiet do 20 lat na okres od 1 stycznia do 31 grudnia powoùuje siê: 

5.1.1. Zawodniczki uprawnione do udziaùu w Indywidualnych Mistrzostwach Úwiata Kobiet do 20 

lat w danym roku na koszt organizatora (zakwaterowanie z wy¿ywieniem), zgodnie  

z odpowiednim regulaminem FIDE, 

5.1.2. Zawodniczkê do 20 lat o najwy¿szym rankingu na li�cie rankingowej FIDE na 1 stycznia, 

z pominiêciem zawodniczek wymienionych w punkcie 5.1.1., chyba ¿e wiceprezes ds. 

sportowych wraz z szefem wyszkolenia, wspólnie wska¿¹ inn¹ zawodniczkê. 

5.2. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z czùonkostwa w Kadrze Narodowej Kobiet do 20 

lat zawodniczki powoùanej na podstawie punktu 5.1.2., uprawnienia przechodz¹ na 

nastêpn¹ zawodniczkê do 20 lat, w kolejno�ci rankingu na li�cie rankingowej FIDE na  



1 stycznia, z pominiêciem zawodniczek uprawnionych na podstawie punktu 5.1.1., chyba 

¿e wiceprezes ds. sportowych wraz z szefem wyszkolenia, wspólnie wska¿¹ inn¹ 

zawodniczkê. 

 

VI. ZASADY NOMINOWANIA REPREZENTACJI MÆÝCZYZN 

6.1. Do Reprezentacji Mê¿czyzn na: Dru¿ynowe Mistrzostwa Úwiata, Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy 

lub Olimpiadê nominuje siê: 

6.1.1. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ upùywa przed zakoñczeniem Indywidualnych Mistrzostw 

Polski rozgrywanych w danym roku: 

6.1.1.1. 3 zawodników o najwy¿szych rankingach na li�cie rankingowej FIDE wa¿nej  

w dniu upùywu ostatecznego terminu zgùoszeñ, 

6.1.1.2. 2 zawodników o najwy¿szym rankingu na li�cie rankingowej FIDE, wa¿nej w dniu 

upùywu ostatecznego terminu zgùoszeñ, z pominiêciem zawodników 

nominowanych na podstawie punktu 6.1.1.1., chyba, ¿e trener Kadry Narodowej 

Mê¿czyzn, szef wyszkolenia i wiceprezes ds. sportowych wspólnie wska¿¹ innego 

zawodnika, 

6.1.1.3. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji zawodnika nominowanego na podstawie 

punktu: 6.1.1.1., uprawnienia przechodz¹ na nastêpnego zawodnika, w 

kolejno�ci rankingu na li�cie rankingowej FIDE wa¿nej w dniu upùywu 

ostatecznego terminu zgùoszeñ. 

6.1.2. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ upùywa nie wcze�niej ni¿ w dniu zakoñczenia 

Indywidualnych Mistrzostw Polski rozegranych w danym roku: 

6.1.2.1. Zawodnika, który zaj¹ù pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 

rozegranych w danym roku, 

6.1.2.2. Zawodnika, który zaj¹ù drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 

rozegranych w danym roku, je¿eli na pierwszej li�cie rankingowej FIDE, na której 

policzono rezultaty tych mistrzostw, ma ranking nie gorszy od dziesi¹tego 

polskiego zawodnika, 

6.1.2.3. Zawodników, o najwy¿szym rankingu na pierwszej li�cie rankingowej FIDE, na 

której policzono rezultaty IMP, z pominiêciem zawodników nominowanych na 

podstawie punktów: 6.1.2.1. lub 6.1.2.2., tak, aby ù¹czna liczba zawodników 

nominowanych na podstawie punktów: 6.1.2.1., 6.1.2.2. lub 6.1.2.3. wynosiùa 3, 

6.1.2.4. 2 zawodników o najwy¿szym rankingu na pierwszej li�cie rankingowej FIDE, na 

której policzono rezultaty IMP, z pominiêciem zawodników nominowanych na 

podstawie punktów: 6.1.2.1., 6.1.2.2. lub 6.1.2.3., chyba, ¿e trener Kadry 

Narodowej Mê¿czyzn, szef wyszkolenia i wiceprezes ds. sportowych wspólnie 

wska¿¹ innego zawodnika, 

6.1.2.5. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji zawodnika nominowanego na podstawie 

punktów: 6.1.2.1., 6.1.2.2.lub 6.1.2.3., uprawnienia przechodz¹ na nastêpnego 

zawodnika, w kolejno�ci rankingu na pierwszej li�cie rankingowej FIDE, na której 

policzono rezultaty IMP. 

6.2. Zawodnicy nominowani do Reprezentacji Mê¿czyzn na: Dru¿ynowe Mistrzostwa Úwiata, 

Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy i Olimpiadê maj¹ pokryte koszty transportu, zakwaterowania  

i wy¿ywienia. Mog¹ tak¿e otrzymaã honoraria startowe lub nagrody za uzyskany wynik. 

6.3.    Do Reprezentacji Mê¿czyzn na Indywidualne Mistrzostwa Europy nominuje siê: 

6.3.1. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ upùywa przed zakoñczeniem Indywidualnych 

Mistrzostw Polski rozgrywanych w danym roku: 

6.3.1.1. Aktualnych medalistów Indywidualnych Mistrzostw Úwiata, 

Indywidualnych Mistrzostw Europy lub Indywidualnych Mistrzostw Úwiata do 20 

lat, 

6.3.1.2. 3 zawodników o najwy¿szych rankingach na li�cie rankingowej FIDE, 

wa¿nej w dniu upùywu ostatecznego terminu zgùoszeñ, którzy zobowi¹¿¹ siê do 

udziaùu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w danym roku, z pominiêciem 

zawodników nominowanych na podstawie punktu 6.3.1.1. 



6.3.2. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ upùywa nie wcze�niej ni¿ w dniu zakoñczenia 

Indywidualnych Mistrzostw Polski rozegranych w danym roku: 

6.3.2.1. Aktualnych medalistów Indywidualnych Mistrzostw Úwiata, 

Indywidualnych Mistrzostw Europy lub Indywidualnych Mistrzostw Úwiata do 20 

lat, 

6.3.2.2. Zawodnika, który zaj¹ù pierwsze miejsce w Indywidualnych 

Mistrzostwach Polski rozegranych w danym roku, 

6.3.2.3. Zawodnika, który zaj¹ù drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach 

Polski rozegranych w danym roku, 

6.3.2.4. Zawodnika, uczestnika Indywidualnych Mistrzostw Polski rozegranych w 

danym roku, o najwy¿szym rankingu na li�cie rankingowej FIDE, wa¿nej w dniu 

upùywu ostatecznego terminu zgùoszeñ do IME, z pominiêciem zawodników 

nominowanych na podstawie punktów: 6.3.2.1., 6.3.2.2. lub 6.3.2.3. 

6.4. Zawodnicy nominowani do Reprezentacji Mê¿czyzn na Indywidualne Mistrzostwa Europy maj¹ 

pokryte koszty wpisowego, transportu, zakwaterowania i wy¿ywienia. 

6.5. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji przez nominowanego zawodnika z udziaùu w 

Indywidualnych Mistrzostwach Europy, uprawnienia przechodz¹ na nastêpnego zawodnika,  

w kolejno�ci rankingu na li�cie rankingowej FIDE wa¿nej w dniu upùywu ostatecznego terminu 

zgùoszeñ. 

6.6. Do Reprezentacji Mê¿czyzn na Indywidualne Mistrzostwa Europy nominowani mog¹ zostaã tak¿e 

inni zawodnicy, o ile uzyskaj¹ zgodê wiceprezesa ds. sportowych i dodatkowo pokryj¹ koszty 

uczestnictwa we wùasnym zakresie. 

6.7. Do Reprezentacji Mê¿czyzn na rozgrywki z cyklu o indywidualne mistrzostwo �wiata, pocz¹wszy 

od etapu Indywidualnego Pucharu Úwiata, nominowani s¹ zawodnicy, którzy posiadaj¹ 

wymagane przez FIDE uprawnienia. Nominowani zawodnicy mog¹ mieã pokryte koszty 

wpisowego, transportu, zakwaterowania lub wy¿ywienia 

 

VII. ZASADY NOMINOWANIA REPREZENTACJI MÆÝCZYZN DO 20 LAT 

7.1. Do Reprezentacji Mê¿czyzn do 20 lat na Indywidualne Mistrzostwa Úwiata do 20 lat nominowani 

zostaj¹ czùonkowie Kadry Narodowej Mê¿czyzn do 20 lat, powoùani na podstawie punktów: 3.1. 

lub 3.2., chyba ¿e wiceprezes ds. sportowych wraz z szefem wyszkolenia, wspólnie wska¿¹ 

innego zawodnika. Nominowani zawodnicy maj¹ pokryte koszty wpisowego, transportu, 

zakwaterowania i wy¿ywienia. Mog¹ mieã tak¿e pokryte koszty opieki trenerskiej. 

7.2. Do Reprezentacji Mê¿czyzn do 20 lat na Indywidualne Mistrzostwa Úwiata do 20 lat nominowani 

mog¹ zostaã tak¿e inni zawodnicy do 20 lat, o ile uzyskaj¹ zgodê wiceprezesa ds. sportowych  

i dodatkowo pokryj¹ koszty uczestnictwa we wùasnym zakresie. 

 

VIII. ZASADY NOMINOWANIA REPREZENTACJI KOBIET 

8.1. Do Reprezentacji Kobiet na: Dru¿ynowe Mistrzostwa Úwiata Kobiet, Dru¿ynowe Mistrzostwa 

Europy Kobiet lub Olimpiadê Kobiet nominuje siê: 

8.1.1. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ upùywa przed zakoñczeniem Indywidualnych Mistrzostw 

Polski Kobiet rozgrywanych w danym roku: 

8.1.1.1. 3 zawodniczki o najwy¿szych rankingach na li�cie rankingowej FIDE wa¿nej  

w dniu upùywu ostatecznego terminu zgùoszeñ, 

8.1.1.2. 2 zawodniczki o najwy¿szym rankingu na li�cie rankingowej FIDE, wa¿nej w dniu 

upùywu ostatecznego terminu zgùoszeñ, z pominiêciem zawodniczek 

nominowanych na podstawie punktu 8.1.1.1., chyba, ¿e trener Kadry Narodowej 

Kobiet, szef wyszkolenia i wiceprezes ds. sportowych wspólnie wska¿¹ inn¹ 

zawodniczkê, 

8.1.1.3. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji zawodniczki nominowanej na podstawie 

punktu: 8.1.1.1., uprawnienia przechodz¹ na nastêpn¹ zawodniczkê, w 

kolejno�ci rankingu na li�cie rankingowej FIDE wa¿nej w dniu upùywu 

ostatecznego terminu zgùoszeñ. 



8.1.2. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ upùywa nie wcze�niej ni¿ w dniu zakoñczenia 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet rozegranych w danym roku: 

8.1.2.1. Zawodniczkê, która zajêùa pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach 

Polski Kobiet rozegranych w danym roku, 

8.1.2.2. Zawodniczkê, która zajêùa drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 

Kobiet rozegranych w danym roku, je¿eli na pierwszej li�cie rankingowej FIDE, 

na której policzono rezultaty tych mistrzostw, posiada ranking przynajmniej 

2300, 

8.1.2.3. Zawodniczki, o najwy¿szych rankingach na pierwszej li�cie rankingowej FIDE, na 

której policzono rezultaty IMPK, z pominiêciem zawodniczek nominowanych na 

podstawie punktów: 8.1.2.1. lub 8.1.2.2., tak, aby ù¹czna liczba zawodniczek 

nominowanych na podstawie punktów: 8.1.2.1., 8.1.2.2. lub 8.1.2.3. wynosiùa 3, 

8.1.2.4. 2 zawodniczki o najwy¿szym rankingu na pierwszej li�cie rankingowej FIDE, na 

której policzono rezultaty IMPK, z pominiêciem zawodniczek nominowanych na 

podstawie punktów: 8.1.2.1., 8.1.2.2. lub 8.1.2.3., chyba, ¿e trener Kadry 

Narodowej Kobiet, szef wyszkolenia i wiceprezes ds. sportowych wspólnie 

wska¿¹ inn¹ zawodniczkê, 

8.1.2.5. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji zawodniczki nominowanej na podstawie 

punktów: 8.1.2.1., 8.1.2.2. lub 8.1.2.3., uprawnienia przechodz¹ na nastêpn¹ 

zawodniczkê, w kolejno�ci rankingu na pierwszej li�cie rankingowej FIDE, na 

której policzono rezultaty IMPK. 

8.2. Zawodniczki nominowane do Reprezentacji Kobiet na: Dru¿ynowe Mistrzostwa Úwiata Kobiet, 

Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy Kobiet i Olimpiadê Kobiet maj¹ pokryte koszty transportu, 

zakwaterowania i wy¿ywienia. Mog¹ tak¿e otrzymaã honoraria startowe lub nagrody za 

uzyskany wynik. 

8.3.    Do Reprezentacji Kobiet na Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet nominuje siê: 

8.3.1.  Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ upùywa przed zakoñczeniem Indywidualnych 

Mistrzostw Polski Kobiet rozgrywanych w danym roku: 

8.3.1.1. Aktualne medalistki Indywidualnych Mistrzostw Úwiata Kobiet, 

Indywidualnych Mistrzostw Europy Kobiet lub Indywidualnych Mistrzostw Úwiata 

Kobiet do 20 lat, 

8.3.1.2. 3 zawodniczki o najwy¿szych rankingach na li�cie rankingowej FIDE, 

wa¿nej w dniu upùywu ostatecznego terminu zgùoszeñ, które zobowi¹¿¹ siê do 

udziaùu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet w danym roku, 

z pominiêciem zawodniczek nominowanych na podstawie punktu 8.3.1.1. 

8.3.2.  Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ upùywa nie wcze�niej ni¿ w dniu zakoñczenia 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet rozegranych w danym roku: 

8.3.2.1. Aktualne medalistki Indywidualnych Mistrzostw Úwiata Kobiet, 

Indywidualnych Mistrzostw Europy Kobiet lub Indywidualnych Mistrzostw Úwiata 

Kobiet do 20 lat, 

8.3.2.2. Zawodniczkê, która zajêùa pierwsze miejsce w Indywidualnych 

Mistrzostwach Polski Kobiet rozegranych w danym roku, 

8.3.2.3. Zawodniczkê, która zajêùa drugie miejsce w Indywidualnych 

Mistrzostwach Polski Kobiet rozegranych w danym roku, 

8.3.2.4. Zawodniczkê, uczestniczkê Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet 

rozegranych w danym roku, o najwy¿szym rankingu na li�cie rankingowej FIDE, 

wa¿nej w dniu upùywu ostatecznego terminu zgùoszeñ do IMEK, z pominiêciem 

zawodniczek nominowanych na podstawie punktów: 8.3.2.1., 8.3.2.2. lub 

8.3.2.3. 

8.4. Zawodniczki nominowane do Reprezentacji Kobiet na Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet 

maj¹ pokryte koszty wpisowego, transportu, zakwaterowania i wy¿ywienia. 

8.5. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji przez nominowan¹ zawodniczkê z udziaùu  

w Indywidualnych Mistrzostwach Europy Kobiet, uprawnienia przechodz¹ na nastêpn¹ 

zawodniczkê, w kolejno�ci rankingu na li�cie rankingowej FIDE wa¿nej w dniu upùywu 

ostatecznego terminu zgùoszeñ. 



8.6. Do Reprezentacji Kobiet na Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet nominowane mog¹ zostaã 

tak¿e inne zawodniczki, o ile uzyskaj¹ zgodê wiceprezesa ds. sportowych i dodatkowo pokryj¹ 

koszty uczestnictwa we wùasnym zakresie. 

8.7. Do Reprezentacji Kobiet na Indywidualne Mistrzostwa Úwiata Kobiet nominowane s¹ 

zawodniczki, które posiadaj¹ wymagane przez FIDE uprawnienia. Nominowane zawodniczki 

mog¹ mieã pokryte koszty wpisowego, transportu, zakwaterowania lub wy¿ywienia. 

 

IX. ZASADY NOMINOWANIA REPREZENTACJI KOBIET DO 20 LAT 

9.1. Do Reprezentacji Kobiet do 20 lat na Indywidualne Mistrzostwa Úwiata Kobiet do 20 lat 

nominowane zostaj¹ czùonkinie Kadry Narodowej Kobiet do 20 lat, powoùane na podstawie 

punktów: 5.1. lub 5.2., chyba ¿e wiceprezes ds. sportowych wraz z szefem wyszkolenia, 

wspólnie wska¿¹ inn¹ zawodniczkê. Nominowane zawodniczki maj¹ pokryte koszty wpisowego, 

transportu, zakwaterowania i wy¿ywienia. Mog¹ mieã tak¿e pokryte koszty opieki trenerskiej. 

9.2. Do Reprezentacji Kobiet do 20 lat na Indywidualne Mistrzostwa Úwiata Kobiet do 20 lat 

nominowane mog¹ zostaã tak¿e inne zawodniczki do 20 lat, o ile uzyskaj¹ zgodê wiceprezesa 

ds. sportowych i dodatkowo pokryj¹ koszty uczestnictwa we wùasnym zakresie. 

 

X. PRAWA CZ£ONKA KADRY NARODOWEJ 

Z tytuùu powoùania do Kadry Narodowej, PZSzach zapewnia: 

10.1. Pokrycie kosztów: podró¿y, zakwaterowania i wy¿ywienia, zwi¹zanych z udziaùem w 

zgrupowaniach Kadry Narodowej, na które zawodnik zostanie powoùany, 

10.2. Pokrycie kosztów: wpisowego, podró¿y, zakwaterowania lub wy¿ywienia, zwi¹zanych z udziaùem 

w zawodach, na które zawodnik zostanie nominowany,  

10.3. Dofinansowanie indywidualnego szkolenia, rozumiane jako czê�ciowa odpùatno�ã wynagrodzenia 

trenera,  

10.4. Dofinansowanie startów kontrolnych przewidzianych w planach szkoleniowych, 

10.5. Dofinansowanie zakupu fachowej literatury lub programów komputerowych, 

10.6. Bezpùatn¹ opiekê medyczn¹, w zakresie wymaganym do uzyskania orzeczenia lekarskiego, 

uprawniaj¹cego do udziaùu w zgrupowaniach Kadry Narodowej oraz startów Reprezentacji, 

10.7. Wyposa¿enie w strój reprezentanta Polski, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w PZSzach normami. 

 

XI. OBOWI¥ZKI CZ£ONKA KADRY NARODOWEJ 

11.1. Czùonkowie Kadry Narodowej Mê¿czyzn, a tak¿e Kadry Narodowej Mê¿czyzn do 20 lat 

zobowi¹zani s¹ do: 

11.1.1. Udziaùu w: Dru¿ynowych Mistrzostwach Europy, Dru¿ynowych Mistrzostwach Úwiata, 

Olimpiadach, a tak¿e Indywidualnych Mistrzostwach Úwiata do 20 lat, na które zostan¹ 

nominowani, 

11.1.2. Udziaùu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, o ile posiadaj¹ uprawnienia. 

11.2. Czùonkinie Kadry Narodowej Kobiet, a tak¿e Kadry Narodowej Kobiet do 20 lat zobowi¹zane s¹ 

do: 

11.2.1. Udziaùu w: Dru¿ynowych Mistrzostwach Europy Kobiet, Dru¿ynowych Mistrzostwach 

Úwiata Kobiet, Olimpiadach Kobiet, a tak¿e Indywidualnych Mistrzostwach Úwiata Kobiet 

do 20 lat, na które zostan¹ nominowane, 

11.2.2. Udziaùu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet, o ile posiadaj¹ uprawnienia, 

11.2.3. Regularnego przesyùania trenerowi Kadry Narodowej Kobiet rozwi¹zañ do 

otrzymywanych zadañ. 

11.3. Oprócz obowi¹zków wymienionych w punktach: 11.1. i 11.2., czùonkowie Kadry Narodowej 

zobowi¹zani s¹ do: 

11.3.1. Udziaùu w zgrupowaniach Kadry Narodowej, na które zostan¹ powoùani, 



11.3.2. Uzgodnienia z szefem wyszkolenia planu startów i szkolenia wspóùfinansowanych przez 

PZSzach, na okres, na który zostali powoùany do Kadry Narodowej, 

11.3.3. Przesyùania szefowi wyszkolenia, raz na kwartaù, sprawozdania ze startów i szkolenia. 

Sprawozdanie powinno zawieraã tabele turniejowe oraz uzyskane wyniki rankingowe, 

11.3.4. Przesyùania szefowi wyszkolenia, raz na kwartaù, skomentowanej swojej partii, do 

wykorzystania przez PZSzach, 

11.3.5. Posiadania podczas zgrupowañ Kadry Narodowej oraz startów Reprezentacji aktualnego 

potwierdzenia lekarskiego, upowa¿niaj¹cego do treningów i udziaùu we 

wspóùzawodnictwie sportowym, 

11.3.6. Uczestnictwa w rozs¹dnym wymiarze w przedsiêwziêciach medialnych i promocyjnych 

PZSzach i sponsorów Zwi¹zku lub Reprezentacji, 

11.3.7. Zgody na nieodpùatne wykorzystanie wizerunku i osi¹gniêã do celów promocyjnych 

dyscypliny szachy, 

11.3.8. Dbaùo�ci o strój otrzymany z PZSzach i noszenia go, zgodnie z zaleceniami PZSzach, 

podczas zawodów, w których wystêpuje jako reprezentant Polski, 

11.3.9. Przestrzegania zakazu umieszczania jakichkolwiek dodatkowych znaków i napisów na 

oficjalnym stroju reprezentanta Polski, bez uprzedniej zgody PZSzach, 

11.3.10. Przestrzegania przepisów antydopingowych. 

 

XII POSTANOWIENIA KOÑCOWE 

12.1. Powoùania zawodników do Kadry Narodowej i nominacje do reprezentacji wymagaj¹ 

zatwierdzenia przez Zarz¹d. W szczególnym przypadku, gdy wykluczenie lub rezygnacja 

zawodnika nominowanego do reprezentacji nast¹pi po zatwierdzeniu skùadu przez Zarz¹d, 

uprawnienia przechodz¹ na nastêpnego zawodnika, w kolejno�ci rankingu na li�cie rankingowej 

FIDE wa¿nej w dniu upùywu ostatecznego terminu zgùoszeñ, chyba, ¿e wiceprezes ds. 

sportowych, szef wyszkolenia i trener odpowiedniej Kadry Narodowej, wspólnie wska¿¹ innego 

zawodnika. 

12.2. Przy powoùywaniu zawodników do Kadry Narodowej lub nominowaniu do Reprezentacji, w 

przypadku równo�ci rankingów, pierwszeñstwo ma zawodnik o wy¿szym tytule FIDE (GM, IM, 

WGM, WIM), a w przypadku dalszego braku rozstrzygniêcia, zawodnik o wy¿szym rankingu na 

poprzedniej li�cie rankingowej, (procedura porównywania rankingów i tytuùów kontynuowana 

jest a¿ do skutku). 

12.3. Przy stosowaniu kryteriów rankingowych uwzglêdniani s¹ tak¿e zawodnicy nieaktywni. 

12.4. Je¿eli ostateczny termin zgùoszeñ do zawodów upùywa na mniej ni¿ miesi¹c przed pierwsz¹ 

rund¹, wówczas przy nominacjach do Reprezentacji obowi¹zuje lista rankingowa FIDE wa¿na  

w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ pierwszej rundy o miesi¹c. 

12.5. Wiceprezes ds. sportowych jest zobowi¹zany do niezwùocznego poinformowania zawodnika  

o nabyciu uprawnieñ do czùonkostwa w Kadrze Narodowej. 

12.6. Zawodnicy uprawnieni do czùonkostwa w Kadrze Narodowej otrzymuj¹ projekt umowy z 

PZSzach. Umowa mo¿e byã negocjowana i powinna zostaã zaakceptowana przez obie Strony. 

12.7. Po nabyciu uprawnieñ do czùonkostwa w Kadrze Narodowej i zaakceptowaniu projektu umowy  

z PZSzach, zawodnik jest zobowi¹zany w terminie 14 dni podj¹ã decyzjê o uczestnictwie lub 

rezygnacji z czùonkostwa w Kadrze Narodowej. 

12.8. Wykluczenie lub rezygnacja z czùonkostwa w Kadrze Narodowej skutkuje utraceniem uprawnieñ 

do nominacji do Reprezentacji. 

12.9. Skùad Kadry Narodowej mo¿e zostaã uzupeùniony o zawodników powoùanych przez Zarz¹d, na 

wniosek wiceprezesa ds. sportowych. 

12.10. W sytuacjach wyj¹tkowych, wiceprezes ds. sportowych mo¿e zwolniã czùonka Kadry Narodowej  

z wybranych obowi¹zków opisanych w punkcie XI. 

12.11. Zawodnicy Kadry Narodowej, którzy osi¹gnêli wysokie wyniki sportowe w miêdzynarodowym 

wspóùzawodnictwie sportowym, mog¹ otrzymywaã stypendia sportowe oraz nagrody. Stypendia 

sportowe i nagrody przyznaje Ministerstwo Sportu i Turystyki na wniosek PZSzach, zgodnie z 

Rozporz¹dzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 paêdziernika 2012 r. w sprawie 



stypendiów sportowych dla czùonków kadry narodowej oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Sportu i 

Turystyki z dnia 2 paêdziernika 2012 r. w sprawie okre�lenia rodzajów wyró¿nieñ i 

wysoko�ci nagród pieniê¿nych za wybitne osi¹gniêcia sportowe. 

12.12. W przypadku naruszenia przez zawodnika obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszego regulaminu, 

Zarz¹d ma prawo wykluczyã go z Kadry Narodowej, na wniosek wiceprezesa ds. sportowych. 

12.13. W przypadku zaistnienia sytuacji zwi¹zanych z Kadr¹ Narodow¹ lub Reprezentacj¹, które nie 

zostaùy uregulowane w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje wiceprezes ds. sportowych. 

12.14. Interpretacja niniejszego regulaminu nale¿y do wiceprezesa ds. sportowych. 

12.15. Niniejszy regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. Traci wa¿no�ã Regulamin Kadry 

Narodowej z 14 grudnia 2014 r. 

 

 

  wiceprezes ds. sportowych      prezes 

    /-/ Wùodzimierz Schmidt     /-/ Tomasz Delega 


