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REGULAMIN  

 

INDYWIDUALNEGO SUPERPUCHARU POLSKI  
 
 
 

przyjęty uchwałą Zarządu PZSzach nr 114/10/2021 w dniu 28.10.2021 r. 
 

I. CELE 

1.1. Wyłonienie zdobywcy Indywidualnego Superpucharu Polski. 

1.2. Popularyzacja sportu szachowego w Polsce. 

II. ORGANIZATOR 

2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy, kto ry moz e zlecic  wykonanie zadania innemu 
organizatorowi.  

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

3.1. Superpuchar wpisany jest do Centralnego Kalendarza Imprez PZSzach na dany rok. Termin i 
miejsce rozegrania wskazuje Zarząd PZSzach.  

IV. UCZESTNICTWO 

4.1. Prawo udziału w meczu przysługuje: 

4.1.1. aktualnemu Mistrzowi Polski w kategorii open.  

W przypadku rezygnacji uprawnionego prawo udziału uzyskuje kolejny zawodnik z 
ostatnich Mistrzostw Polski, 

4.1.2. zawodnikowi polskiemu o najwyz szym rankingu FIDE na dzien  1 lipca w roku rozgrywania 
zawodo w, lub o kolejnym najwyz szym rankingu jes li ranking najwyz szy posiada zawodnik 
uprawniony na podstawie wyniko w Mistrzostw Polski.  

W przypadku rezygnacji uprawnionego prawo udziału uzyskuje kolejny zawodnik zgodnie 
ze wskazaną listą rankingową FIDE. 

4.1.3. W przypadku gdy dwaj zawodnicy posiadają ten sam ranking prawo udziału uzyskuje ten, 
kto miał wyz szy ranking na poprzedniej lis cie FIDE (operacja powtarzana az  do skutku).  
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V. SYSTEM ROZGRYWEK 

5.1. Mecz rozgrywany jest w szachach szybkich na dystansie 6 rund:  

5.1.1. Rundy 1-2 – tempem 3’+2”  

5.1.2. Rundy 3-4 – tempem 5’+3” 

5.1.3. Rundy 5-6 – tempem 10’+5” 

5.2. Punktacja – za wygraną partię 1 p., za remis ½ p., za przegraną partię 0 p. 

5.3. W przypadku remisu po rundzie 6 rozegrana będzie dogrywka systemem „armagedon” – białe 
mają 5 minut a czarne 4 minuty na partię z dodawaniem 2 s. po 60 ruchu czarnych. Remis w 
partii oznacza wygraną w meczu zawodnika grającego w dogrywce czarnymi.  

5.4. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach. 

5.5. Losowania koloro w dokona sędzia przed rozpoczęciem meczu oraz dogrywki. 

5.6. We wszystkich rundach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 
posunięcia czarnych. Zawodnik, kto ry otrzymał propozycję remisową przed 30 posunięciem 
czarnych powinien przywołac  sędziego, a jego przeciwnik powinien zostac  ukarany poraz ką. 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

6.1. Zwycięzca otrzymuje tytuł zdobywcy Indywidualnego Superpucharu Polski. 

VII. FINANSOWANIE 

7.1. Koszty organizacji zawodo w ponosi organizator. 

7.2. Uczestnicy biorą udział w zawodach zgodnie z podpisaną umową udziału. 

7.3. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny. 

VIII. SĘDZIOWANIE 

8.1. Obsadę sędziowską wyznacza organizator.  

8.2. Zawody prowadzi sędzia gło wny posiadający klasę międzynarodową IA lub FA, aktualną 
licencję sędziowską oraz uregulowane roczne opłaty sędziowskie. 

8.3. Decyzje podjęte przez sędziego gło wnego są ostateczne.  

IX. SPRAWY PORZĄDKOWE i DYSCYPLINARNE 

9.1. Obecnos c  zawodniko w na odprawie technicznej, ceremonii rozpoczęcia oraz zakon czenia 
meczu jest obowiązkowa. 

9.2. Uczestniko w zawodo w obowiązuje Regulamin Dress Code. 

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

9.3.1. dla zawodniko w - przegrania partii;  

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

9.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania 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.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Prawo interpretacji postanowien  niniejszego Regulaminu nalez y do Wiceprezesa PZSzach ds. 
Sportu Wyczynowego, a w czasie zawodo w do sędziego gło wnego. 

10.2. Organizator na biez ąco publikuje w Internecie wyniki meczu oraz udostępnia zapisy 
rozegranych partii. 
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10.3. 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. 

10.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w z ycie z dniem uchwalenia.  

 

   Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego  
 
  /-/ 
 
  Artur Jakubiec 


