
Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet 
 

1 

 

 
 
 

 
 

 

REGULAMIN  

 

INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI KOBIET 
 
 

przyjęty uchwałą Zarządu nr 73/07/2021 w dniu 3 lipca 2021 r.  
 

Regulamin wchodzi w z ycie w dn. 5 lipca 2021 r.  

I. CELE 

1.1. Wyłonienie Indywidualnej Mistrzyni Polski. 

1.2. Wyłonienie Kadry Narodowej Kobiet oraz reprezentantek Polski na zawody międzynarodowe. 

1.3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego ws ro d kobiet w Polsce. 

1.4. Umoz liwienie zawodniczkom zdobywania wyz szych tytuło w. 

II. ORGANIZATOR 

2.1. Organizatorem mistrzostw 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 60 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat Organizacyjny 
powinien zostac  opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie.  

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

3.1. Termin i miejsce zawodo w wskazuje Zarząd PZSzach w Kalendarzu Imprez na dany rok. 

IV. UCZESTNICTWO 

4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje 10 zawodniczkom polskim (obywatelstwo polskie lub 
POL na lis cie rankingowej FIDE), posiadającym licencję zawodniczą PZSzach. 

4.2. Uprawnienia uczestnictwa przysługują zgodnie z kolejnymi następującymi po sobie kryteriami: 

4.2.1. zawodniczkom kto re zajęły miejsca 1-3 w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet w 
roku poprzednim, 

4.2.2. aktualnej Mistrzyni Polski do lat 20, 

4.2.3. dwo m zawodniczkom (z pominięciem uprawnionych na podstawie pkt. 4.2.1 i 4.2.2), 
z najwyz szym rankingiem na styczniowej lis cie FIDE w roku rozgrywania zawodo w, kto re 
na dzien  ogłoszenia tej listy: 
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- są zawodniczkami aktywnymi, tzn. w ciągu dwo ch lat poprzedzających opublikowanie tej 
listy rozegrały minimum 15 partii tempem klasycznym podlegających ocenie rankingowej 
FIDE, 

- w przypadku ro wnos ci rankingo w pierwszen stwo ma zawodniczka o wyz szym tytule FIDE 
(w kolejnos ci: GM, IM, WGM, WIM, FM, CM, WFM, WCM),  

- w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia pierwszen stwo ma zawodniczka o wyz szym 
rankingu na poprzedniej lis cie rankingowej (operacja powtarzana az  do skutku).  

4.2.4. Jednej zawodniczce (z pominięciem juz  uprawnionych), kto ra uzyskała najwyz szy wynik 
rankingowy FIDE (Rp) w turnieju open, przy spełnieniu warunko w dodatkowych: 

- openy rozgrywane w Polsce, co najmniej 9-rundowe, rozpoczęte w roku poprzedzającym, 
- uzyskany Rp (ranking performance) co najmniej 2300 pkt., 
- rozegrania wszystkich partii z przeciwnikami posiadającymi ranking FIDE, kto rych s redni 

ranking wynosił co najmniej 2100; partie wygrane walkowerem są pomijane; nie stosuje 
się zmiany rankingu przeciwnika z uwagi na posiadany przez niego tytuł lub duz ą ro z nicę 
rankingu, 

- nieopuszczenia z adnej z rund.  

4.2.5. zawodniczkom kto re zdobyły miejsca 1-2 w Po łfinałach Mistrzostw Polski Kobiet w roku 
poprzednim, 

Lista zawodniczek uprawnionych do startu na podstawie kryteriów 4.2.1 do 
4.2.5 zostanie opublikowana na stronie internetowej PZSzach niezwłocznie po 
wyłonieniu uprawnionych. 

 
4.2.6. jednej zawodniczce nominowanej przez PZSzach, 

4.3. Jez eli na podstawie kryterio w okres lonych w pkt. 4.2 nie została wyłoniona pełna lista 
uczestniczek kolejnymi uprawnionymi są dalsze zawodniczki wyłaniane naprzemiennie wg 
kryterio w okres lonych w pkt. 4.2.3 oraz 4.2.5. 

V. ZGŁOSZENIA 

5.1. Zawodniczki uprawnione, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed dniem pierwszej rundy, 
wnoszą opłaty oraz przesyłają zgłoszenie udziału na adresy elektroniczne: 

- organizatora, 
- wiceprezesa ds. sportu wyczynowego PZSzach,  
- biura PZSzach. 

5.2. Opłaty:   

- startową, 
- organizacyjną, 
- rankingową, 

w kwotach ustalonych w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach nalez y wpłacic  na 
konto PZSzach. 

5.3. Zawodniczki rezerwowe, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed dniem pierwszej rundy, 
potwierdzają gotowos c  udziału na adresy elektroniczne zgodnie z pkt. 5.1.  

5.4. Nieprzesłanie zgłoszenia lub potwierdzenia udziału jest ro wnoznaczne z rezygnacją z udziału 
w zawodach.  

5.5. Zawodniczki rezerwowe, kto re zostały wpisane na listę startową na skutek rezygnacji innych 
zawodniczek uprawnionych, dokonują opłat w nieprzekraczalnym terminie 15 dni przed dniem 
pierwszej rundy. 

5.6. Wniesione opłaty, w przypadku wycofania się z zawodo w po uprzednim potwierdzeniu udziału, 
nie podlegają zwrotowi. 

5.7. Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na odprawie technicznej. 
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VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY 

6.1. Zawody rozgrywane są systemem kołowym. 

6.2. Losowanie numero w startowych nastąpi w trakcie ceremonii rozpoczęcia mistrzostw lub na 
odprawie technicznej. 

6.3. Tempo gry: 90 minut na 40 posunięc  plus 30 minut na dokon czenie partii, z dodawaniem 30 
sekund na kaz de posunięcie od początku partii. 

6.4. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach. 

6.5. Obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. 
Zawodniczki łamiące zakaz będą karane poraz ką. Zawodniczka, kto rej zaproponowano remis 
przed 30 posunięciem czarnych powinna przywołac  sędziego, a jej przeciwniczka powinna 
zostac  ukarana zgodnie z przepisami gry. 

VII. OCENA WYNIKÓW 

7.1. Kolejnos c  miejsc po 9 rundach ustala się według następujących kryterio w: 

7.1.1. Suma zdobytych punkto w, 

7.1.2. Zgodnie z Regulaminem stosowania punktacji pomocniczych z zastrzez eniem pkt. 7.2 

7.1.3. Losowanie. 

7.2. W przypadku ro wnej ilos ci punkto w o tytule Indywidualnej Mistrzyni Polski decyduje    
dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego gło wnego.  

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

8.1. Zwycięzca otrzymuje tytuł Indywidualnej Mistrzyni Polski. 

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

8.3. Trzy najlepsze zawodniczki uzyskują prawo startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 
Kobiet w kolejnym roku. 

8.4. Najlepsze zawodniczki uzyskują uprawnienia zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej. 

8.5. Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.  

8.6. Nagroda nieodebrana w czasie zakon czenia mistrzostw przepada na rzecz organizatora. 

IX. FINANSOWANIE 

9.1. Koszty organizacji mistrzostw 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. 

X. SĘDZIOWANIE 

10.1. Obsadę sędziowską wyznacza organizator. 

10.2. Zawody prowadzi sędzia gło wny, posiadający klasę IA, z pomocą sędzio w asystento w, 
posiadających co najmniej klasę FA. Zawody mogą prowadzic  ro wniez  sędziowie niz szych klas 
pod warunkiem uzyskania akceptacji Kolegium Sędzio w PZSzach. 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.  

10.6. Sędzia gło wny ma obowiązek wysłac , w ciągu 3 dni po zakon czeniu zawodo w, sprawozdanie w 
formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach oraz Biura 
PZSzach. 



Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet 
 

4 

 

XI. SPRAWY PORZĄDKOWE 

11.1. Obecnos c  zawodniczek na odprawie technicznej, uroczystym rozpoczęciu i zakon czeniu 
Indywidualnych Mistrzostw Polski jest obowiązkowa.  

11.2. Uczestniczki zawodo w obowiązuje Regulamin Dress Code. 

11.3. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefono w komo rkowych oraz innych 
telekomunikacyjnych urządzen  elektronicznych pod rygorem:  

11.3.1. dla zawodniczek - przegrania partii;  

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

11.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania przez zawodniczkę 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.  

11.5. Dopuszczalne spo z nienie na rundę wynosi 30 minut. Za spo z nienie zostaje nałoz ona kara 
finansowa w wysokos ci 300 zł. Spo z nienie powyz ej 30 minut karane jest walkowerem. 

11.1. Przez cały czas trwania zawodo w opiekę wychowawczą nad zawodniczką niepełnoletnią 
sprawuje jej opiekun prawny.  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. Prawo ostatecznej interpretacji 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 oraz udostępnia zapis 
rozegranych partii. 

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 5 lipca 2021 r. Z dniem tym moc obowiązującą 
traci Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet przyjęty uchwałą Zarządu nr 
21/02/2021 w dniu 10 lutego 2021 r. z po z niejszymi zmianami. 

 
   Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego  
  /-/ 
  Artur Jakubiec 


