
REGULAMIN 

FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI 

NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 

W SZACHACH 
 

 

 

Przyjęty uchwałą Zarządu PZSzach Nr 28/02/2021 w dn. 27 lutego 2021 

 

 

I. CELE 

1.1. Wyłonienie Mistrza Polski Niewidomych i Słabowidzących w szachach. 

1.2.     Wyłonienie Kadry Narodowej Niewidomych i Słabowidzących. 

1.3. Umożliwienie niepełnosprawnym szachistom uzyskania wyższych 
kategorii szachowych i klas sportowych.  

1.4. Realizacja szeroko pojętego procesu rehabilitacji poprzez sport. 

1.5. Zacieśnienie i pogłębienie kontaktów koleżeńskich pomiędzy uczestnikami 
zawodów.  

 

II.  ORGANIZATOR 

2.1. Polski Związek Szachowy, który może zlecić organizację imprezy innemu 
podmiotowi w ramach konkursu ofert lub z wolnej ręki. 

 

III.  TERMIN I MIEJSCE 

3.1. Termin i miejsce rozgrywek określa coroczny Kalendarz Imprez PZSzach 
oraz komunikat organizacyjny. 

 

IV.  UCZESTNICTWO 

4.1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, posiadające 
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku 
lub aktualne orzeczenie równoważne.  

4.2.  Osobami uprawnionymi do udziału są: aktualny Mistrz Polski 
Niewidomych i Słabowidzących, zawodnik z najwyższym rankingiem ELO 
na dzień 01 stycznia bieżącego roku, ośmiu zawodników, którzy 
awansowali z Półfinału Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących.  

4.3. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do osobistego udziału w             
odprawie technicznej. 



 

V. ZGŁOSZENIA 

5.1. Zawodnicy lub ich kluby potwierdzają udział w formie i terminie podanym 
w komunikacie organizacyjnym. 

 

VI.  SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY  

6.1.  Zawody rozgrywane są systemem każdy z każdym na dystansie 9 rund.  

6.2. Tempo gry wynosi 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie od początku 
partii. 

6.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz Kodeksu Szachowego PZSzach 
odnoszące się do gry zawodników niepełnosprawnych.  

6.4. Zawodnicy zobowiązani są do prowadzenia zapisu notacją literowo 
cyfrową (brajlowską lub czarnodrukową) lub za pomocą dyktafonu.  

6.5.     Każdy zawodnik jest zobowiązany do gry na szachownicy brajlowskiej. 

6.5. Spóźnienie ponad 15 minut powoduje przegranie partii.  

 

VII.  OCENA WYNIKÓW  

7.1.  Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:  

7.1.1. suma zdobytych punktów 

7.1.2. wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami. 

7.1.3. liczba zwycięstw, 

7.1.4. wartościowanie Sonneborna-Bergera, 

7.1.5. rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej). 

 

VIII.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

8.1. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymuje tytuł Mistrza Polski   

           Niewidomych i Słabowidzących. 

8.2.    Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary i medale.  

8.3. Informacja o pozostałych nagrodach finansowych lub rzeczowych 
przekazana zostanie na odprawie technicznej. 

 

IX.  FINANSOWANIE  

9.1. Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Polski Związek Szachowy. 

9.2. Organizator nie zwraca kosztów podróży.  

 

X.  SĘDZIOWANIE  



10.1. Mistrzostwa prowadzi sędzia główny posiadający minimum klasę 
państwową wraz z sędzią asystentem posiadającym minimum klasę 
pierwszą. 

10.2. Sędziego głównego wyznacza Organizator, sędziego asystenta wyznacza 
sędzia główny. Sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską 
oraz mieć uiszczoną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów 
w danym roku. 

10.3. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sędzia asystent. 

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

10.5. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.  

10.6. Sędzia główny sporządza sprawozdanie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów. 

 

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

11.1. Uczestników turnieju obowiązuje sportowy tryb życia. 

11.2. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub delegującej instytucji. 

11.3. Na sali gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

11.4. Organizator zobowiązany jest opublikować Komunikat Organizacyjny 
mistrzostw na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem turnieju.  

11.5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

11.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
zawodnikom lub osobom trzecim, niewynikające z winy organizatora.  

  

 

 

  


