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REGULAMIN  

 

INDYWIDUALNEGO SUPERPUCHARU POLSKI KOBIET 
 
 

przyjęty uchwałą Zarządu PZSzach nr 96 / 09 / 12022 w dniu 28 wrześ nia 2022 r. 
 

 
 

I. CELE 

1.1. Wyłonienie zdobywczyni Indywidualnego Superpucharu Polśki Kobiet 

1.2. Popularyzacja śportu śzachowego w Polśce. 

II. ORGANIZATOR 

2.1. Organizatorem jeśt Polśki Związek Szachowy, kto ry moz e zlecic  wykonanie zadania innemu 
organizatorowi.  

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

3.1. Termin i miejśce rozegrania wśkazuje Zarząd PZSzach.  

IV. UCZESTNICTWO 

4.1. Prawo udziału przyśługuje: 

4.1.1. aktualnej Miśtrzyni Polśki Kobiet,  

4.1.1.1. W przypadku rezygnacji uprawnionej prawo udziału uzyśkuje kolejna zawodniczka z 
ośtatnich Miśtrzośtw Polśki Kobiet, 

4.1.2. zawodniczce polśkiej o najwyz śzym rankingu FIDE na dzien  1 lipca w roku rozgrywania 
zawodo w, lub o kolejnym najwyz śzym rankingu jeś li ranking najwyz śzy pośiada zawodniczka 
uprawniona na podśtawie pkt. 4.1.1.  

4.1.2.1. W przypadku rezygnacji uprawnionej prawo udziału uzyśkuje kolejna zawodniczka 
zgodnie ze wśkazaną liśtą rankingową FIDE. 

4.1.2.2. W przypadku gdy dwie zawodniczki pośiadają ten śam ranking prawo udziału uzyśkuje 
ta, kto ra miała wyz śzy ranking na poprzedniej liś cie FIDE (operacja powtarzana az  do 
śkutku).  
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V. SYSTEM ROZGRYWEK 

5.1. Zawody rozgrywane śą na dyśtanśie 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 remiś ½ p., za przegraną partię 0 p. 

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

5.4. Obowiązują aktualne przepiśy FIDE i PZSzach. 

5.5. Lośowania koloro w dokona śędzia przed rozpoczęciem zawodo w oraz dogrywki. Rundy 1-6 
rozgrywane śą kolorami naprzemiennie. 

5.6. We wśzyśtkich rundach obowiązuje zakaz zgadzania śię na remiś przed wykonaniem 30 
pośunięcia czarnych. Zawodniczka, kto ra otrzymał propozycję remiśową przed 30 pośunięciem 
czarnych powinna przywołac  śędziego, a jej przeciwniczka powinna zośtac  ukarana poraz ką. 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

6.1. Zwycięzca otrzymuje tytuł zdobywcy Indywidualnego Superpucharu Polśki Kobiet. 

VII. FINANSOWANIE 

7.1. Kośzty organizacji zawodo w ponośi organizator. 

7.2. Ucześtnicy biorą udział w zawodach zgodnie z podpiśaną umową udziału. 

7.3. Ucześtnicy ubezpieczają śię na kośzt właśny. 

VIII. SĘDZIOWANIE 

8.1. Obśadę śędziowśką wyznacza organizator. W śkładzie ekipy śędziowśkiej lub organizacyjnej 
zawodo w muśi byc  kobieta.  

8.2. Zawody prowadzi śędzia gło wny pośiadający klaśę międzynarodową IA lub FA, aktualną licencję 
śędziowśką oraz uregulowane roczne opłaty śędziowśkie. 

8.3. Decyzje podjęte przez śędziego gło wnego śą ośtateczne.  

IX. SPRAWY PORZĄDKOWE i DYSCYPLINARNE 

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

9.2. Ucześtniko w zawodo w obowiązuje Regulamin Dreśś Code. 

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

9.3.1. dla zawodniczek - przegrania partii;  

9.3.2. dla innych ośo b - zakazu wśtępu na śalę gry do kon ca turnieju;  

9.4. W przypadku uzaśadnionego podejrzenia korzyśtania w trakcie partii z elektronicznego 
urządzenia telekomunikacyjnego śędzia gło wny zawodo w moz e zarządzic  kontrolę ośobiśtą 
oraz kontrolę rzeczy ośobiśtych zawodniczek. Odmowa poddania śię kontroli śkutkuje 
odśunięciem od dalśzego ucześtnictwa w zawodach i podlega odpowiedzialnoś ci 
dyścyplinarnej.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Prawo interpretacji pośtanowien  niniejśzego Regulaminu nalez y do Wicepreześa PZSzach dś. 
Sportu Wyczynowego, a w czaśie zawodo w do śędziego gło wnego. 

10.2. Organizator na biez ąco publikuje w Internecie wyniki meczu oraz udośtępnia zapiśy 
rozegranych partii. 
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10.3. Wśzyśtkie prawa do tranśmiśji obrazu, dz więku, pośunięc  i komentowania turnieju na z ywo 
nalez ą do Polśkiego Związku Szachowego. Ośoby zaintereśowane prowadzeniem tranśmiśji, 
komentarza, internetowego śtreamu itp. muśzą uzyśkac  piśemną zgodę PZSzach. 

10.4. Niniejśzy Regulamin wchodzi w z ycie z dniem uchwalenia, ma charakter wieloletni i obowiązuje 
do odwołania.  

 

   Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego  
 
  /-/ 
 
  Artur Jakubiec 


