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IV. UCZESTNICTWO 

4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodniczkom posiadającym: 

4.1.1. licencję zawodniczą PZSzach, 

4.1.2. status POL: 

- na lis cie rankingowej FIDE w dniu rozpoczęcia zawodo w  
oraz  

- na wszystkich listach rankingowych FIDE począwszy od listy styczniowej roku 
poprzedniego,  

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. trzem 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: 

a) są zawodniczkami aktywnymi, tzn. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia roku poprzedniego 
rozegrały: 

i) dla udziału w IMP w roku 2024 - minimum 25 partii tempem klasycznym 
podlegających ocenie rankingowej FIDE, 

ii) dla udziału w IMP w roku 2025 i po z niejszych - minimum 30 partii tempem 
klasycznym podlegających ocenie rankingowej FIDE, 

iii) w uzasadnionych wypadkach Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego PZSzach moz e 
dopus cic  do udziału zawodniczkę kto ra nie wypełniła wskazanego minimum, 

b) 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),  

c)  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. zawodniczkom kto re zdobyły miejsca 1-3 w Po łfinale Mistrzostw Polski Kobiet w roku 
poprzednim, 

Lista uprawnionych do startu na podstawie powyższych kryteriów zostanie 
opublikowana na stronie internetowej PZSzach. 

4.3. Zawodniczkami rezerwowymi są naprzemiennie zawodniczki (z pominięciem juz  
uprawnionych) zajmujące 4 i kolejno dalsze miejsca na lis cie FIDE (zawodniczki niespełniające 
warunku 4.2.3 a pomija się) i w Po łfinale Mistrzostw Polski Kobiet w roku poprzednim. 


