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REGULAMIN  
  

PÓŁFINAŁÓW INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI   
  
  

przyjęty Uchwałą Zarządu PZSzach Nr 72/07/2021 w dn. 3 lipca 2021 r.  

 (punkty 3.1 oraz 5.1.4 wchodzą w życie z dn. 1 stycznia 2022r.) 

I. CELE  

1.1. Wyłónienie grupy uczestnikó w finałó w Mistrzóstw Pólski.  

1.2. Pópularyzacja spórtu szachówegó w Pólsce.  

1.3. Pódwyz szanie póziómu spórtówegó zawódnikó w.   

1.4. Umóz liwienie zawódnikóm zdóbywanie wyz szych kategórii i tytułó w szachówych.  

II. ORGANIZATOR   

2.1. Organizatórem imprezy jest Pólski Związek Szachówy, któ ry móz e zlecic  jej przeprówadzenie w 
danym róku innemu órganizatórówi wyłóniónemu w ramach kónkursu ófert lub wskazanemu 
uchwałą Zarządu PZSzach.  

III. TERMIN I MIEJSCE   

3.1. Miejsce i dókładny termin zawódó w będą ókres lóne w kalendarzu imprez PZSzach na dany rók.  

3.2. Przyjazd, zakwaterówanie i ódprawa techniczna ódbędzie się w przeddzien  I rundy zawódó w.  

3.3. Organizatór wydaje kómunikat órganizacyjny i przesyła gó dó zatwierdzenia Wiceprezesówi ds. 
Spórtówych i dó Biura PZSzach. Kómunikat pódlega publikacji na strónie Pólskiegó Związku 
Szachówegó nie pó z niej niz  na 40 dni przed zawódami.  

IV. SYSTEM ROZGRYWEK  

4.1. Turniej zóstanie rózegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w ciągu 7 dni, w dwó ch 
óddzielnych grupach dla kóbiet i męz czyzn.  

4.2. Tempó gry: 90 minut dla zawódnika na partię z dódawaniem 30 sekund na kaz de pósunięcie 
pócząwszy ód pierwszegó pósunięcia.  
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V. UCZESTNICTWO   

5.1. Prawó uczestnictwa przysługuje:  

5.1.1. zawódnikóm z rankingiem FIDE có najmniej 1800, 

5.1.2. zawódniczkóm z rankingiem FIDE có najmniej 1500,   

5.1.3. zdóbywcóm miejsc 1-4 z mistrzóstw kaz degó z wójewó dztw,   

5.1.4. 4 zawódnikóm z turnieju tówarzyszącegó dla pósiadaczy kategórii ókręgówych 
rózegranegó pódczas Pó łfinałó w Indywidualnych Mistrzóstw Pólski w róku póprzednim.    

5.1.5. uczestnikóm dópuszczónym decyzją Wiceprezesa ds spórtu wyczynówegó PZSzach.  

5.2. Warunkiem dópuszczenia dó startu jest:  

5.2.1. pósiadanie przez zawódnika:   

5.2.1.1. numeru PESEL zgódnie z przepisami ustawy z dnia 24 wrzes nia 2010 r. ó ewidencji 
ludnós ci (tekst jednólity Dz. U. z 2019 r. póz. 1397 z pó z n. zm.) lub paszpórtu kraju 
człónkówskiegó Unii Európejskiej,   

5.2.1.2. licencji zawódniczej PZSzach (óbówiązuje zapis w Centralnym Rejestrze PZSzach),   

5.2.1.3. przynalez nós ci dó klubu będącegó człónkiem PZSzach (óbówiązuje zapis w 
Centralnym Rejestrze PZSzach),  

5.2.2. przedłóz enie órganizatóróm dó wglądu najpó z niej na ódprawie technicznej:  

5.2.2.1. dókumentu ze zdjęciem pótwierdzającegó tóz samós c , datę i miejsce uródzenia,   

5.2.2.2. kópii dówódu wpłaty wpisówegó i innych ópłat zgódnie z kómunikatem 
órganizacyjnym,   

VI. ZGŁOSZENIA  

6.1. Pótwierdzenia udziału dókónują zawódnicy samódzielnie lub delegujące ich wójewó dzkie 
związki szachówe lub kluby w spósó b ókres lóny przez órganizatóra w kómunikacie 
órganizacyjnym. Pótwierdzenia nalez y dókónac  najpó z niej na 14 dni przed rózpóczęciem 
zawódó w.  

6.2. Zgłószenie zawódnika dó turnieju traktówane jest jakó:  

6.2.1. akceptacja póstanówien  niniejszegó regulaminu,  

6.2.2. akceptacja póstanówien  kómunikatu órganizacyjnegó,  

6.2.3. wyraz enie zgódy na przetwarzanie w rózumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ó óchrónie 
danych ósóbówych przez PZSzach óraz órganizatóra danych ósóbówych w zakresie 
niezbędnym dó realizacji imprezy, sprawózdawczós ci óraz w celach infórmacyjnó-
marketingówych słuz ących prómócji spórtu szachówegó   

VII. FINANSOWANIE UDZIAŁU  

7.1. Kószty udziału w turnieju pókrywają zawódnicy lub delegujące ich kluby lub wójewó dzkie 
związki szachówe.   

7.2. Opłaty:  

7.2.1. startówą,   

7.2.2. órganizacyjną,  

7.2.3. rankingówą   

w wysókós ci pódanej w Kómunikacie Organizacyjnó-Finansówym PZSzach nalez y wpłacic  na 
kóntó pódane w kómunikacie órganizacyjnym PIMP w terminie dó 14 dni przed rózpóczęciem 
zawódó w. W ópisie przelewu nalez y wpisac  imię i nazwiskó zawódnika wraz z dópiskiem „PMP 
ópłata startówa / órganizacyjna / rankingówa”.   

VIII. OCENA WYNIKÓW  

8.1. Klasyfikacja kón cówa ustalana jest z uwzględnieniem następujących kryterió w:  

8.1.1. suma zdóbytych punktó w,  

8.1.2. zgódnie z regulaminem stósówania punktacji pómócniczych PZSzach,  
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8.1.3. w przypadku braku rózstrzygnięcia na pódstawie pówyz szych kryterió w ó awansie dó 
Indywidualnych Mistrzóstw Pólski zadecyduje dógrywka na zasadach ustalónych przez 
sędziegó głó wnegó.  

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA   

9.1. Prawó startu w kólejnych finałach Indywidualnych Mistrzóstw Pólski uzyskują:   

9.1.1. w grupie kóbiet – zdóbywczynie miejsc 1-2.   

9.1.2. w grupie męz czyzn – zdóbywcy miejsc 1-4,   

9.2. Zdóbywcy dalszych miejsc są zawódnikami rezerwówymi finałó w Indywidualnych Mistrzóstw 
Pólski na zasadach ókres lónych w regulaminem tych mistrzóstw. 

9.3. Warunkiem dódatkówym uzyskania awansu jest ukón czenie turnieju pó łfinałówegó. W 
przypadku zdarzenia ó charakterze zdrówótnym lub lósówym zgódę na ódstępstwó ód tegó 
warunku móz e wydac  Wiceprezes ds. Spórtu Wyczynówegó PZSzach.  

9.4. Organizatór zapewnia nagródy finansówe i rzeczówe zgódnie z kómunikatem órganizacyjnym.  

X. SĘDZIOWANIE   

10.1. Obówiązują aktualne przepisy gry FIDE óraz przepisy Pólskiegó Związku Szachówegó.  

10.2. Sędzió w zatrudnia órganizatór pó zatwierdzeniu sędziegó głó wnegó przez PZSzach. Sędzia 
głó wny pósiadający klasę IA nie wymaga zatwierdzenia przez Kólegium Sędzió w PZSzach.  

10.3. Turnieje prówadzi sędzia głó wny pósiadający có najmniej klasę pan stwówą, z pómócą sędzió w 
asystentó w pósiadających minimum II klasę sędziówską. Wszyscy sędziówie muszą pósiadac  
aktualne licencje sędziówskie óraz uregulówane ópłaty róczne.  

10.4. Zawódnikówi przysługuje prawó złóz enia ódwółania ód decyzji sędziegó asystenta dó sędziegó 
głó wnegó bezpós rednió pó wydanej decyzji. Kóntynuacja partii óznacza akceptację wydanegó 
werdyktu.  

10.5. Decyzje sędziegó głó wnegó są w trakcie rózgrywania PIMP óstateczne. Zawódnikówi 
przysługuje prawó zaz alenia dó Kólegium Sędzió w PZSzach w ciągu 3 dni pó zakón czeniu 
zawódó w.  

10.6. Sędzia głó wny ma óbówiązek wysłac  w ciągu 7 dni pó zawódach sprawózdanie w fórmie 
elektrónicznej dó Przewódniczącegó Kómisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu, Wiceprezesa ds. 
spórtu wyczynówegó PZSzach óraz Szefa Wyszkólenia PZSzach. Sprawózdanie pówinnó 
spełniac  warunki ókres lóne przez Kólegium Sędzió w dla zawódó w óbjętych klasyfikacją 
rankingówą FIDE, w tym zawierac  pełne tabele turniejówe ze s cis le wyznaczónymi miejscami 
wszystkich uczestnikó w óraz danymi wszystkich zawódnikó w:  

10.6.1. imię i nazwiskó,   

10.6.2. ID-CR lub FIDE-ID,   

10.6.3. data uródzenia,   

10.6.4. skró t ewidencyjny wójewó dztwa,   

10.6.5. reprezentówany klub spórtówy,   

10.6.6. uzyskany ranking i klasę spórtówą.  

XI. SPRAWY PORZĄDKOWE i DYSCYPLINARNE 

11.1. Kaz dy zawódnik, któ ry pójawi się przy szachównicy (stóliku) z ópó z nieniem większym niz  15 
minut ód regulaminówegó czasu rózpóczęcia rundy, przegrywa partię.  

11.2. Obówiązuje całkówity zakaz wnószenia na salę gry telefónó w kómó rkówych óraz innych 
urządzen  telekómunikacyjnych pód rygórem:   

11.2.1. dla zawódnikó w - przegrania partii;  

11.2.2. dla innych ósó b - zakazu wstępu na salę gry dó kón ca turnieju.  
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11.3. W przypadku pódejrzenia ó kórzystanie przez zawódnika w trakcie partii z urządzenia 
telekómunikacyjnegó sędzia głó wny zawódó w móz e zarządzic  kóntrólę ósóbistą óraz kóntrólę 
rzeczy ósóbistych zawódnika. Odmówa póddania się kóntróli, takz e póprzez óddalenie się, 
skutkuje usunięciem zawódnika z turnieju óraz wszczęciem póstępówania dyscyplinarnegó. O 
zarządzeniu i wynikach kóntróli sędzia głó wny niezwłócznie zawiadamia ópiekuna zawódnika 
niepełnóletniegó.  

11.4. Uczestnicy biórą udział w zawódach na własną ódpówiedzialnós c .    

11.5. Zawódnik niepełnóletni pózóstaje przez cały ókres trwania zawódó w pód ópieką swójegó 
ópiekuna prawnegó lub innej wyznaczónej przez niegó pisemnie ósóby. Os wiadczenie ópiekuna 
prawnegó ó sprawówaniu ópieki przez inną ósóbę musi zóstac  złóz óne órganizatóróm 
najpó z niej pódczas ódprawy technicznej pód rygórem niedópuszczenia dó zawódó w.   

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

12.1. W sprawach szachówych nieuregulówanych niniejszym regulaminem zastósówanie mają 
aktualne przepisy FIDE i PZSzach.   

12.2. Prawó interpretacji póstanówien  niniejszegó regulaminu nalez y dó Wiceprezesa ds. Spórtu 
Wyczynówegó PZSzach, a w czasie zawódó w dó sędziegó głó wnegó.   

12.3. Obówiązkiem órganizatóra jest niezwłóczne umieszczanie na ógó lnódóstępnej strónie 
internetówej wynikó w dótychczasówych rund i kójarzen  dó kólejnej rundy óraz prówadzenie 
transmisji internetówej z czółówych szachównic.   

12.4. Wszystkie prawa dó transmisji óbrazu, dz więku, pósunięc  i kómentówania turnieju nalez ą tylkó 
i wyłącznie dó Pólskiegó Związku Szachówegó. Osóby zainteresówane prówadzeniem 
transmisji, kómentarza, internetówegó streamu itp. muszą uzyskac  zgódę PZSzach.  

12.5. Organizatór i PZSzach zastrzegają sóbie prawó dó nieódpłatnegó wykórzystywania materiałó w 
zrealizówanych pódczas turnieju, a w szczegó lnós ci przedstawiających uczestnikó w zdjęc , 
materiałó w filmówych, wywiadó w i nagran  dz więkówych w celach infórmacyjnych i 
prómócyjnych spórtu szachówegó.  

12.6. Niniejszy regulamin wchódzi w z ycie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZSzach, z wyjatkiem 
punktó w 3.1 óraz 5.1.4 któ re wchódzą w z ycie z dniem 1 stycznia 2022 r., ma charakter 
wielóletni i óbówiązuje dó ódwółania. 

  

  Wiceprezes Zarządu PZSzach ds. Sportu Wyczynowego  

  

  Artur Jakubiec  

 


