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I. STRUKTURA KADRY NARODOWEJ
1.1.

W ramach Kadry Narodowej wyróżnia się 4 grupy szkoleniowe:
1.1.1. Kadrę Narodową Mężczyzn,
1.1.2. Kadrę Narodową Mężczyzn do 20 lat,
1.1.3. Kadrę Narodową Kobiet,
1.1.4. Kadrę Narodową Kobiet do 20 lat.

1.2.

Członkami Kadry Narodowej Mężczyzn, a także Kadry Narodowej Mężczyzn do 20 lat mogą być
zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

1.3.

Członkami Kadry Narodowej Kobiet, a także Kadry Narodowej Kobiet do 20 lat mogą być tylko
kobiety.

1.4.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia: zawodnicy, medaliści, członkowie dotyczą zarówno
mężczyzn, jak i kobiet.

1.5.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia: zawodniczki, medalistki, członkinie dotyczą tylko
kobiet.

1.6.

Zawodnik może być jednocześnie członkiem kilku grup szkoleniowych.

1.7.

Członkiem Kadry Narodowej może być tylko zawodnik reprezentujący Polskę na liście rankingowej
FIDE.

II. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ MĘŻCZYZN
2.1.

Do Kadry Narodowej Mężczyzn na okres od 1 stycznia do 30 czerwca powołuje się 4 zawodników
o najwyższych rankingach na liście rankingowej FIDE na 1 stycznia.

2.2.

Skład Kadry Narodowej Mężczyzn na okres do 30 czerwca uzupełniany jest o:
2.2.1. Zawodnika, który zajął pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski
rozegranych w danym roku,
2.2.2. Zawodnika, który zajął drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski rozegranych
w danym roku,
2.2.3. Zawodników nominowanych do Reprezentacji Mężczyzn na Drużynowe Mistrzostwa Świata,

Drużynowe Mistrzostwa Europy lub na Olimpiadę, jeżeli Reprezentacja Mężczyzn została
ustalona w pierwszej połowie roku.
2.3.

Jeżeli w dniu zakończenia Indywidualnych Mistrzostw Polski liczba zawodników powołanych
do Kadry Narodowej Mężczyzn na okres do 30 czerwca na podstawie punktów: 2.1. lub 2.2. jest
mniejsza od 6, wówczas powołuje się kolejnych zawodników o najwyższych rankingach na liście
rankingowej FIDE, ważnej w dniu zakończenia Indywidualnych Mistrzostw Polski, tak aby łączna
liczba członków Kadry Narodowej Mężczyzn, powołanych na podstawie punktów: 2.1., 2.2. lub 2.3.,
wynosiła 6.

2.4.

W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z członkostwa w Kadrze Narodowej Mężczyzn zawodnika
powołanego na podstawie punktów: 2.1., 2.2. lub 2.3., uprawnienia przechodzą na następnego
zawodnika, w kolejności rankingu na liście rankingowej FIDE ważnej w dniu wykluczenia lub
rezygnacji.

2.5. Jeżeli ostateczny termin zgłoszeń na Drużynowe Mistrzostwa Europy lub Olimpiadę upływa w
pierwszej połowie roku, wówczas do Kadry Narodowej Mężczyzn na okres od 1 lipca do 31 grudnia
powołuje się:
2.5.1. Członków Reprezentacji Mężczyzn na Drużynowe Mistrzostwa Europy lub na Olimpiadę,
2.5.2. Zawodnika, który zajął pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski
rozegranych w danym roku.
2.6. Jeżeli ostateczny termin zgłoszeń na Drużynowe Mistrzostwa Europy lub Olimpiadę upływa w drugiej
połowie roku i nie została jeszcze nominowana Reprezentacja Mężczyzn, wówczas do Kadry
Narodowej Mężczyzn na okres od 1 lipca do 31 grudnia powołuje się:
2.6.1. Zawodnika, który zajął pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w danym
roku,
2.6.2. Zawodnika, który zajął drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w danym
roku.
2.6.3. Kolejnych zawodników o najwyższych rankingach na liście rankingowej FIDE na 1 lipca,
tak aby łączna liczba członków Kadry Narodowej Mężczyzn, powołanych na podstawie
punktu 2.6., wynosiła 5.
2.7. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z członkostwa w Kadrze Narodowej Mężczyzn zawodnika
powołanego na podstawie punktu 2.6., uprawnienia przechodzą na następnego zawodnika,
w kolejności rankingu na liście rankingowej FIDE na 1 lipca.
2.8. Jeżeli ostateczny termin zgłoszeń na Drużynowe Mistrzostwa Europy lub Olimpiadę upływa w drugiej
połowie roku, wówczas skład Kadry Narodowej Mężczyzn na okres do 31 grudnia uzupełniany jest
o zawodników nominowanych do Reprezentacji Mężczyzn.
2.9. Skład Kadry Narodowej Mężczyzn uzupełniany jest o zawodników, którzy posiadają uprawnienia
do udziału w Indywidualnym Pucharze Świata. Uprawnienia do członkostwa w Kadrze Narodowej
Mężczyzn wygasają wraz z końcem półrocza, w którym odbyły się zawody.
III. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ MĘŻCZYZN DO 20 LAT
3.1. Do Kadry Narodowej Mężczyzn do 20 lat na okres 1 roku powołuje się:
3.1.1. Medalistów Mistrzostw Polski do lat 20
3.1.2. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z członkostwa w Kadrze Narodowej Mężczyzn
do 20 lat zawodnika powołanego na podstawie punktu 3.1.1., uprawnienia przechodzą
na następnego zawodnika, w kolejności miejsc zajętych w Mistrzostwach Polski do lat 20.
IV. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ KOBIET
4.1. Do Kadry Narodowej Kobiet na okres od 1 stycznia do 30 czerwca powołuje się 4 zawodniczki
o najwyższych rankingach na liście rankingowej FIDE na 1 stycznia.
4.2. Skład Kadry Narodowej Kobiet na okres do 30 czerwca uzupełniany jest o:

4.2.1. Zawodniczkę, która zajęła pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet
rozegranych w danym roku,
4.2.2. Zawodniczkę, która zajęła drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet
rozegranych w danym roku,
4.2.3. Zawodniczki nominowane do Reprezentacji Kobiet na Drużynowe Mistrzostwa Świata
Kobiet, Drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet lub na Olimpiadę Kobiet, jeżeli
Reprezentacja Kobiet została ustalona w pierwszej połowie roku.
4.3. Jeżeli w dniu zakończenia Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet liczba zawodniczek powołanych
do Kadry Narodowej Kobiet na okres do 30 czerwca na podstawie punktów: 4.1. lub 4.2. jest
mniejsza od 6, wówczas powołuje się kolejne zawodniczki o najwyższych rankingach na liście
rankingowej FIDE, ważnej w dniu zakończenia Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet, tak aby
łączna liczba członkiń Kadry Narodowej Kobiet, powołanych na podstawie punktów: 4.1., 4.2. lub
4.3., wynosiła 6.
4.4. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z członkostwa w Kadrze Narodowej Kobiet zawodniczki
powołanej na podstawie punktów: 4.1., 4.2. lub 4.3., uprawnienia przechodzą na następną
zawodniczkę, w kolejności rankingu na liście rankingowej FIDE ważnej w dniu wykluczenia lub
rezygnacji.
4.5. Jeżeli ostateczny termin zgłoszeń na Drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet lub Olimpiadę Kobiet
upływa w pierwszej połowie roku, wówczas do Kadry Narodowej Kobiet na okres od 1 lipca do 31
grudnia powołuje się:
4.5.1. Członkinie Reprezentacji Kobiet na Drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet lub na Olimpiadę
Kobiet,
4.5.2. Zawodniczkę, która zajęła pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet
rozegranych w danym roku.
4.6. Jeżeli ostateczny termin zgłoszeń na Drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet lub Olimpiadę Kobiet
upływa w drugiej połowie roku i nie została jeszcze nominowana Reprezentacja Kobiet, wówczas
do Kadry Narodowej Kobiet na okres od 1 lipca do 31 grudnia powołuje się:
4.6.1. Zawodniczkę, która zajęła pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet
w danym roku,
4.6.2. Zawodniczkę, która zajęła drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet
w danym roku,
4.6.3. Kolejne zawodniczki o najwyższych rankingach na liście rankingowej FIDE na 1 lipca,
tak aby łączna liczba członkiń Kadry Narodowej Kobiet, powołanych na podstawie punktu
4.6., wynosiła 5.
4.7. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z członkostwa w Kadrze Narodowej Kobiet zawodniczki
powołanej na podstawie punktu 4.6., uprawnienia przechodzą na następną zawodniczkę,
w kolejności rankingu na liście rankingowej FIDE na 1 lipca.
4.8. Jeżeli ostateczny termin zgłoszeń na Drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet lub Olimpiadę Kobiet
upływa w drugiej połowie roku, wówczas skład Kadry Narodowej Kobiet na okres do 31 grudnia
uzupełniany jest o zawodniczki nominowane do Reprezentacji Kobiet.
4.9. Skład Kadry Narodowej Kobiet uzupełniany jest o zawodniczki, które posiadają uprawnienia do
udziału w Indywidualnych Mistrzostwach wiata Kobiet. Uprawnienia do członkostwa w Kadrze
Narodowej Kobiet wygasają wraz z końcem półrocza, w którym odbyły się zawody.
V. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ KOBIET DO 20 LAT
5.1. Do Kadry Narodowej Kobiet do 20 lat na okres 1 roku powołuje się:
5.1.1. Medalistki Mistrzostw Polski do lat 20
5.1.2. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z członkostwa w Kadrze Narodowej Mężczyzn do
20 lat zawodnika powołanego na podstawie punktu 3.1.1., uprawnienia przechodzą na
następnego zawodnika, w kolejności miejsc zajętych w Mistrzostwach Polski do lat.

VI. ZASADY NOMINOWANIA REPREZENTACJI MĘŻCZYZN
6.1. Do Reprezentacji Mężczyzn na: Drużynowe Mistrzostwa świata, Drużynowe Mistrzostwa Europy lub
Olimpiadę nominuje się:
6.1.1.

Aktualnego Mistrza Polski.

6.1.2.

pozostałych zawodników nominuje Trener Kadry Narodowej

6.1.3.

Wszystkie nominacje są zatwierdzane przez Zarząd PZSzach.

6.2. Zawodnicy nominowani do Reprezentacji Mężczyzn na: Drużynowe Mistrzostwa świata, Drużynowe
Mistrzostwa Europy i Olimpiadę mają pokryte koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia.
Mogą także otrzymać honoraria startowe lub nagrody za uzyskany wynik.
6.3. Do Reprezentacji Mężczyzn na Indywidualne Mistrzostwa Europy nominuje się:
6.3.1. Jeżeli ostateczny termin zgłoszeń upływa przed zakończeniem Indywidualnych Mistrzostw
Polski rozgrywanych w danym roku:
6.3.1.1. Aktualnych medalistów Indywidualnych Mistrzostw Świata, Indywidualnych Mistrzostw
Europy lub Indywidualnych Mistrzostw wiata do 20 lat,
6.3.1.2. 3 zawodników o najwyższych rankingach na liście rankingowej FIDE, ważnej w dniu
upływu ostatecznego terminu zgłoszeń, którzy zobowiążą się do udziału w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski w danym roku, z pominięciem zawodników
nominowanych na podstawie punktu 6.3.1.1.
6.3.2. Jeżeli ostateczny termin zgłoszeń upływa nie wcześniej
Indywidualnych Mistrzostw Polski rozegranych w danym roku:

niż w

dniu

zakończenia

6.3.2.1. Aktualnych medalistów Indywidualnych Mistrzostw Świata, Indywidualnych Mistrzostw
Europy lub Indywidualnych Mistrzostw wiata do 20 lat,
6.3.2.2. Zawodnika, który zajął pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski
rozegranych w danym roku,
6.3.2.3. Zawodnika, który zajął drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski
rozegranych w danym roku,
6.3.2.4. Zawodnika, uczestnika Indywidualnych Mistrzostw Polski rozegranych w danym roku,
o najwyższym rankingu na liście rankingowej FIDE, ważnej w dniu upływu
ostatecznego terminu zgłoszeń do IME, z pominięciem zawodników nominowanych na
podstawie punktów: 6.3.2.1., 6.3.2.2. lub 6.3.2.3.
6.4. Zawodnicy nominowani do Reprezentacji Mężczyzn na Indywidualne Mistrzostwa Europy mają
pokryte koszty wpisowego, transportu, zakwaterowania i wyżywienia.
6.5. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji przez nominowanego zawodnika z udziału
w Indywidualnych Mistrzostwach Europy, uprawnienia przechodzą na następnego zawodnika,
w kolejności rankingu na liście rankingowej FIDE ważnej w dniu upływu ostatecznego terminu
zgłoszeń.
6.6. Do Reprezentacji Mężczyzn na rozgrywki z cyklu o indywidualne mistrzostwo świata, począwszy od
etapu Indywidualnego Pucharu Świata, nominowani są zawodnicy, którzy posiadają wymagane
przez FIDE uprawnienia. Nominowani zawodnicy mogą mieć pokryte koszty wpisowego, transportu,
zakwaterowania lub wyżywienia.
VII. ZASADY NOMINOWANIA REPREZENTACJI MĘŻCZYZN DO 20 LAT
7.1. Do Reprezentacji Mężczyzn do 20 lat na Indywidualne Mistrzostwa Świata do 20 lat powołuje się
Mistrza Polski w tej kategorii wiekowej. Nominowany zawodnik ma pokryte koszty wpisowego,
transportu, zakwaterowania i wyżywienia. W miarę możliwości finansowych do reprezentacji mogą
być powołani także kolejni medaliści Mistrzostw Polski do lat 20.

VIII. ZASADY NOMINOWANIA REPREZENTACJI KOBIET
8.1. Do Reprezentacji Kobiet na: Drużynowe Mistrzostwa Świata Kobiet, Drużynowe Mistrzostwa Europy
Kobiet lub Olimpiadę Kobiet nominuje się:

8.2.

8.1.1.

Aktualną Mistrzynię Polski.

8.1.2.

Pozostałe zawodniczki nominuje Trener Kadry Narodowej

8.1.3.

Wszystkie nominacje są zatwierdzane przez Zarząd PZSzach.

Do Reprezentacji Kobiet na Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet nominuje się:
8.2.1. Jeżeli ostateczny termin zgłoszeń upływa przed zakończeniem Indywidualnych Mistrzostw
Polski Kobiet rozgrywanych w danym roku:
8.2.1.1.

Aktualne medalistki Indywidualnych Mistrzostw Świata Kobiet, Indywidualnych
Mistrzostw Europy Kobiet lub Indywidualnych Mistrzostw wiata Kobiet do 20 lat,

8.2.1.2.

3 zawodniczki o najwyższych rankingach na liście rankingowej FIDE, ważnej w
dniu upływu ostatecznego terminu zgłoszeń, które zobowiążą się do udziału w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet w danym roku, z pominięciem
zawodniczek nominowanych na podstawie punktu 8.3.1.1.

8.2.2. Jeżeli ostateczny termin zgłoszeń upływa nie wcześniej niż w
Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet rozegranych w danym roku:
8.2.2.1.
8.2.2.2.

dniu

zakończenia

Aktualne medalistki Indywidualnych Mistrzostw Świata Kobiet, Indywidualnych
Mistrzostw Europy Kobiet lub Indywidualnych Mistrzostw Świata Kobiet do 20
lat,
Zawodniczkę, która zajęła pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach
Polski Kobiet rozegranych w danym roku,

8.2.2.3.

Zawodniczkę, która zajęła drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski
Kobiet rozegranych w danym roku,

8.2.2.4.

Zawodniczkę, uczestniczkę Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet rozegranych
w danym roku, o najwyższym rankingu na liście rankingowej FIDE, ważnej
w dniu upływu ostatecznego terminu zgłoszeń do IMEK, z pominięciem
zawodniczek nominowanych na podstawie punktów: 8.3.2.1., 8.3.2.2. lub
8.3.2.3.

8.3. Zawodniczki nominowane do Reprezentacji Kobiet na Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet mają
pokryte koszty wpisowego, transportu, zakwaterowania i wyżywienia.
8.4. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji przez nominowaną zawodniczkę z udziału
w Indywidualnych Mistrzostwach Europy Kobiet, uprawnienia przechodzą na następną zawodniczkę,
w kolejności rankingu na liście rankingowej FIDE ważnej w dniu upływu ostatecznego terminu
zgłoszeń.
8.5. Do Reprezentacji Kobiet na Indywidualne Mistrzostwa Świata Kobiet nominowane są zawodniczki,
które posiadają wymagane przez FIDE uprawnienia. Nominowane zawodniczki mogą mieć pokryte
koszty wpisowego, transportu, zakwaterowania lub wyżywienia.
IX. ZASADY NOMINOWANIA REPREZENTACJI KOBIET DO 20 LAT
9.1. Do Reprezentacji Kobiet do 20 lat na Indywidualne Mistrzostwa Świata Kobiet do 20 powołuje się
Mistrzynię Polski w tej kategorii wiekowej. Nominowana zawodniczka ma pokryte koszty
wpisowego, transportu, zakwaterowania i wyżywienia. W miarę możliwości finansowych do
reprezentacji mogą być powołane kolejne medalistki Mistrzostw Polski do lat 20.
X. PRAWA CZŁONKA KADRY NARODOWEJ
Z tytułu powołania do Kadry Narodowej, PZSzach zapewnia:
10.1. Pokrycie kosztów: podróży, zakwaterowania i wyżywienia, związanych
zgrupowaniach Kadry Narodowej, na które zawodnik zostanie powołany,

z

udziałem

w

10.2. Pokrycie kosztów: wpisowego, podróży, zakwaterowania lub wyżywienia, związanych z udziałem
w zawodach, na które zawodnik zostanie nominowany,
10.3. Dofinansowanie indywidualnego szkolenia, rozumiane jako częściowa odpłatność wynagrodzenia
trenera,
10.4. Dofinansowanie startów kontrolnych przewidzianych w planach szkoleniowych,
10.5. Dofinansowanie zakupu fachowej literatury lub programów komputerowych,
10.6. Bezpłatną opiekę medyczną, w zakresie wymaganym do uzyskania orzeczenia lekarskiego,
uprawniającego do udziału w zgrupowaniach Kadry Narodowej oraz start w Reprezentacji,
10.7. Wyposażenie w strój reprezentanta Polski, zgodnie z obowiązującymi w PZSzach normami.
XI. OBOWIĄZKI CZŁONKA KADRY NARODOWEJ
11.1. Członkowie Kadry Narodowej Mężczyzn, a także Kadry Narodowej Mężczyzn do 20 lat zobowiązani
są do:
11.1.1. Udziału w: Drużynowych Mistrzostwach Europy, Drużynowych Mistrzostwach Świata,
Olimpiadach, a także Indywidualnych Mistrzostwach Świata do 20 lat, na które zostaną
nominowani,
11.1.2. Udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, o ile posiadają uprawnienia.
11.2. Członkinie Kadry Narodowej Kobiet, a także Kadry Narodowej Kobiet do 20 lat zobowiązane są do:
11.2.1.

11.2.2.

Udziału w: Drużynowych Mistrzostwach Europy Kobiet, Drużynowych Mistrzostwach
Świata Kobiet, Olimpiadach Kobiet, a także Indywidualnych Mistrzostwach Świata Kobiet
do 20 lat, na które zostaną nominowane,
Udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet, o ile posiadają uprawnienia,

11.3. Oprócz obowiązków wymienionych w punktach: 11.1. i 11.2., członkowie Kadry Narodowej
zobowiązani są do:
11.3.1.

Udziału w zgrupowaniach Kadry Narodowej, na które zostaną powołani,

11.3.2.

Uzgodnienia z szefem wyszkolenia planu start w i szkolenia współfinansowanych przez
PZSzach, na okres, na który zostali powołany do Kadry Narodowej,

11.3.3.

Przesyłania szefowi wyszkolenia, raz na kwartał, sprawozdania ze startów i szkolenia.
Sprawozdanie powinno zawierać tabele turniejowe oraz uzyskane wyniki rankingowe,

11.3.4.

Przesyłania szefowi wyszkolenia, raz na kwartał, skomentowanej swojej partii, do
wykorzystania przez PZSzach,

11.3.5.

Posiadania podczas zgrupowań Kadry Narodowej oraz start w Reprezentacji aktualnego
potwierdzenia
lekarskiego,
upoważniającego
do
treningów
i
udziału
we
współzawodnictwie sportowym,

11.3.6.

Uczestnictwa w rozsądnym wymiarze w przedsięwzięciach medialnych i promocyjnych
PZSzach i sponsorów Związku lub Reprezentacji,

11.3.7.

Zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i osiągnięć do cel w promocyjnych
dyscypliny szachy,

11.3.8.

Dbałości o strój otrzymany z PZSzach i noszenia go, zgodnie z zaleceniami PZSzach,
podczas zawodów, w których występuje 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 przepis w antydopingowych.
XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1.

Powołania zawodników do Kadry Narodowej i nominacje do reprezentacji wymagają
zatwierdzenia przez Zarząd. W szczególnym przypadku, gdy wykluczenie lub rezygnacja
zawodnika nominowanego do reprezentacji nastąpi po zatwierdzeniu składu przez Zarząd,
uprawnienia przechodzą na następnego zawodnika, w kolejności rankingu na liście rankingowej

FIDE ważnej w dniu upływu ostatecznego terminu zgłoszeń, chyba, że wiceprezes ds. sportu
wyczynowego, szef wyszkolenia i trener odpowiedniej Kadry Narodowej, wspólnie wskażą innego
zawodnika.
12.2.

Przy powoływaniu zawodników do Kadry Narodowej lub nominowaniu do Reprezentacji, w
przypadku równości rankingów, pierwszeństwo ma zawodnik o wyższym tytule FIDE (GM, IM,
WGM, WIM), a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, zawodnik o wyższym rankingu na
poprzedniej liście rankingowej, (procedura porównywania ranking w i tytułów kontynuowana jest
aż do skutku).

12.3.

Przy stosowaniu kryteriów rankingowych uwzględniani są także zawodnicy nieaktywni.

12.4.

Jeżeli ostateczny termin zgłoszeń do zawodów upływa na mniej niż miesiąc przed pierwszą
rundą, wówczas przy nominacjach do Reprezentacji obowiązuje lista rankingowa FIDE ważna w
dniu poprzedzającym dzień pierwszej rundy o miesiąc.

12.5.

Wiceprezes ds. sportu wyczynowego jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania
zawodnika o nabyciu uprawnień do członkostwa w Kadrze Narodowej.

12.6.

Zawodnicy uprawnieni do członkostwa w Kadrze Narodowej otrzymują projekt umowy z
PZSzach. Umowa może być negocjowana i powinna zostać zaakceptowana przez obie Strony.

12.7.

Po nabyciu uprawnień do członkostwa w Kadrze Narodowej i zaakceptowaniu projektu umowy z
PZSzach, zawodnik jest zobowiązany w terminie 14 dni podjąć decyzję o uczestnictwie lub
rezygnacji z członkostwa w Kadrze Narodowej.

12.8.

Wykluczenie lub rezygnacja z członkostwa w Kadrze Narodowej skutkuje utraceniem uprawnień
do nominacji do Reprezentacji.

12.9.

Skład Kadry Narodowej może zostać uzupełniony o zawodnik w powołanych przez Zarząd, na
wniosek wiceprezesa ds. sportu wyczynowego.

12.10.

W sytuacjach wyjątkowych, wiceprezes ds. sportu wyczynowego może zwolnić członka Kadry
Narodowej z wybranych obowiązków opisanych w punkcie XI.

12.11.

Zawodnicy Kadry Narodowej, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym, mogą otrzymywać stypendia sportowe oraz nagrody. Stypendia
sportowe i nagrody przyznaje Ministerstwo Sportu i Turystyki na wniosek PZSzach.

12.12.

W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu,
Zarząd ma prawo wykluczyć go z Kadry Narodowej, na wniosek wiceprezesa ds. sportu
wyczynowego

12.13.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanych z Kadrą Narodową lub Reprezentacją, które nie
zostały uregulowane w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje wiceprezes ds. sportu
wyczynowego

12.14.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do wiceprezesa ds. sportu wyczynowego

12.15.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01-01-2019 r. Traci ważność Regulamin Kadry
Narodowej z 1 stycznia 2016 r.

Wiceprezes ds. sportu wyczynowego

Prezes

/-/

/-/

Artur Jakubiec

Radosław Jedynak

