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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin obejmuje swym zakresem: 

a. sport szachowy osób niewidomych i słabowidzących,  

b. sport szachowy osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Regulamin nie dotyczy sportu szachowego osób głuchych i głuchoniewidomych.   

1.2. Powołanie do Reprezentacji Narodowej (dalej: Reprezentacja) może otrzymać 
zawodnik reprezentujący Polskę na liście rankingowej FIDE.  

1.3. Powołania do Reprezentacji Mężczyzn (Open) mogą otrzymywać zarówno kobiety, 

jak i mężczyźni.  

1.4. Powołania do Reprezentacji Kobiet mogą otrzymywać tylko kobiety.  

1.5. Powołanie do Reprezentacji jest wiążące z chwilą akceptacji przez zawodnika. 
Odmowa przyjęcia powołania powinna nastąpić niezwłocznie, w szczególności w 
sposób i w terminie umożliwiającym powołanie innego zawodnika na zwolnione 

miejsce.  

2. ZASADY POWOŁYWANIA REPREZENTACJI NA ZAWODY DRUŻYNOWE 

2.1. Reprezentacja powoływana jest każdorazowo do udziału w drużynowych 
mistrzowskich zawodach międzynarodowych.  



2.2. Nominacje przedstawia trener kadry narodowej niewidomych i słabowidzących. Jeśli 
stanowisko trenera pozostaje nieobsadzone nominacje przedstawiają 
przewodniczący Komisji ds. szachów osób niepełnosprawnych w porozumieniu z 

Szefem Wyszkolenia PZSzach.  

2.3. Do zatwierdzenia nominacji w imieniu Zarządu PZSzach upoważniony jest 

Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego PZSzach. Podjęta decyzja jest ostateczna.  

3. ZASADY POWOŁYWANIA REPREZENTACJI NA ZAWODY INDYWIDUALNE 

3.1. Do Reprezentacji na Indywidualne Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy 
nominuje się: 

a. Aktualnych medalistów indywidualnych Mistrzostw Świata, Mistrzostw 
Europy, 

b. Zawodnika, który zajął pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski rozegranych w danym roku w danej kategorii współzawodnictwa, 

c. Zawodnika o najwyższym rankingu FIDE na dzień 01 stycznia danego roku, 

w przypadku równości rankingów, pierwszeństwo ma zawodnik o wyższym 
tytule FIDE (GM, IM, FM), a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, 

zawodnik o wyższym rankingu na liście na dzień 01 grudnia roku 
poprzedniego.  

d. Zawodnika wskazanego przez trenera kadry narodowej niewidomych i 
słabowidzących. Jeśli stanowisko trenera pozostaje nieobsadzone nominację 
przedstawiają przewodniczący Komisji ds. szachów osób niepełnosprawnych 

w porozumieniu z Szefem Wyszkolenia PZSzach. 

3.2. Do zatwierdzenia nominacji w imieniu Zarządu PZSzach upoważniony jest 

Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego PZSzach. Podjęta decyzja jest ostateczna. 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI REPREZENTANTA 

4.1. Członkowie Reprezentacji mogą ubiegać się o refundację kosztów udziału w 

zawodach (noclegi, wyżywienie, transport, opłaty).  

4.2. Członkowie Reprezentacji, którzy osiągnęli szczególne wyniki sportowe we 

współzawodnictwie  międzynarodowym, mogą ubiegać się o stypendia sportowe 
oraz nagrody wypłacane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

4.3. Członkowie Reprezentacji zobowiązani są do:  

a. Godnego i pełnego zaangażowania reprezentowania kraju, 

b. Przestrzegania obowiązujących przepisów PZSzach oraz przepisów 

antydopingowych,  

c. Posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w 
zawodach sportowych,  

d. Akceptacji postanowień ustawy o sporcie w zakresie wykorzystania wizerunku 
i informacji o osiągniętych wynikach sportowych dla potrzeb organizacji i 

promocji sportu szachowego w Polsce, 

e. Uczestnictwa, w wymiarze dostosowanym do możliwości, w przedsięwzięciach 
medialnych i promocyjnych PZSzach i sponsorów Związku,  



f. Dbałości o oficjalny strój reprezentanta Polski otrzymany z PZSzach oraz 
noszenia go, zgodnie z zaleceniami PZSzach, podczas zawodów, 

g. Przestrzegania zakazu umieszczania jakichkolwiek dodatkowych znaków, 

napisów, i innych elementów na oficjalnym stroju reprezentanta Polski bez 
zgody PZSzach,  

h. Dbałości o udostępniony sprzęt sportowy. 

4.4. W sytuacji wyjątkowej Wiceprezes ds. sportu wyczynowego PZSzach może zwolnić 
członka Reprezentacji z realizacji wskazanego zobowiązania.  

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

5.1. Wiceprezes ds. sportu wyczynowego PZSzach jest zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania zawodnika o nominacji.  

5.2. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, w 
szczególności obowiązków o charakterze dyscyplinarnym, Wiceprezes ds. sportu 

wyczynowego PZSzach ma prawo natychmiastowego wykluczenia zawodnika z 
Reprezentacji.  

5.3. W sprawach spornych dotyczących postanowień niniejszego regulaminu ostateczne 
decyzje podejmuje Wiceprezes ds. sportu wyczynowego PZSzach.  

5.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.   

  

  

 Wiceprezes ds. sportu wyczynowego   

  /-/  

 Artur Jakubiec     


