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REGULAMIN 
PÓŁFINAŁÓW INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI KOBIET i MĘśCZYZN  

ORAZ  
PÓŁFINAŁÓW INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI KOBIET i MĘśCZYZN  

 DO 20 LAT 
 

 
1. ORGANIZATOR 

Na zlecenie Polskiego Związku Szachowego odbędą się dwa półfinały, a organizatorami będą: 
1. Komitet Organizacyjny 44 Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Akiby Rubinsteina  
    w Polanicy Zdroju, 
2. Komitet Organizacyjny XIX Międzynarodowego Festiwalu Szachowego „CRACOVIA   
    2008/2009  

2. CEL 
            Wyłonienie 4 finalistek Mistrzostw Polski Kobiet w roku 2009. 
            Wyłonienie 6 finalistów Mistrzostw Polski MęŜczyzn w roku 2009. 
            Wyłonienie po 6 finalistek i finalistów Mistrzostw Polski do lat 20 w roku 2009. 
             Z kaŜdego półfinału kwalifikuje się po: 

       3 męŜczyzn, 2 kobiety oraz po 6 dziewcząt i chłopców do lat 20. 
      W 44 MFSz wszyscy otrzymują kwalifikacje z OPEN A. W przypadku awansów do lat 20  
      moŜe  być uzupełnienie z OPEN B. 
      W XIX MFSz „CRACOVIA” wszyscy otrzymują kwalifikacje z grupy A.   
        

3.  MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW 
      1. Polanica Zdrój, 19 – 28.08.2008    2. Kraków,  27 grudzień 2008 / 4 styczeń 2009. 

. 
4. UCZESTNICTWO 

W Półfinałach mogą uczestniczyć: 
4.1.   Wyłącznie zawodniczki i zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie oraz aktualną licencję   
         dyscypliny szachy, posiadający opłacone startowe na konto organizatora : Polanica 
         PKO BP S.A. o/ Polanica Zdrój: 37 1020 5112 0000 7302 0008 2958. 
         Kraków – konto będzie podane w komunikacie organizatora.  
4.2.  Minimalne wymagania rankingowe lub kategorii szachowej: 
- kobiety, ranking FIDE 1800 lub kategoria I+, 
- męŜczyźni, ranking FIDE 2000 lub kategoria I+. 
- dodatkowi zawodnicy, tylko do lat 20 mogą być dopuszczeni po akceptacji wniosku przez wi-

ceprezesa PZSzach ds. sportowych  
 
5.  OPŁATY 
      Startowe w wysokości 130 PLN naleŜy wpłacić na konto organizatora zgodnie z komunikatem 

organizacyjnym. Startowe zawiera opłatę klasyfikacyjną. 
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6. ZGŁOSZENIA 
6.1.  Zgłoszenia udziału dokonują zawodnicy lub kluby sportowe pod adresem wskazanym przez 

Organizatora, zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym zawodów.  
 
6.2.  Kartę zgłoszenia zawodnika ( załącznik nr 1) naleŜy przesłać do organizatora w terminie 

wskazanym w Komunikacie Organizacyjnym.  
 
7. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 
 
  Półfinały rozegrane będą systemem szwajcarskim, w Polanicy Zdroju na dystansie 10  rund, a 

w  Festiwalu  „CRACOVIA”  na dystansie 9 rund. 
     Tempo gry: 90’ / 40 posunięć + 30’ oraz po 30” / po kaŜdym posunięciu od początku partii. 
 
8. AWANS DO FINAŁÓW 
8.1  Finał MP m ęŜczyzn: 

- po 3 z kaŜdego półfinału najwyŜej sklasyfikowanych zawodników polskich. 
8.2. Finał MP kobiet: 

- po 2 zawodniczki z kaŜdego półfinału najwyŜej sklasyfikowane zawodniczki polskie. 
 
8.3  Finał MP m ęŜczyzn do 20 lat: 

- po  6 zawodników, którzy zajęli najwyŜsze miejsca wśród zawodników polskich do 20 lat.  
8.4. Finał MP kobiet do 20 lat: 

- po 6 zawodniczek, które zajęły najwyŜsze miejsca wśród zawodniczek polskich do 20 lat.  
 
8.5.  W przypadku absencji zawodników kwalifikujących się z półfinału do finały, dowolnego MP,  
        ich miejsca zajmują zawodnicy wyznaczeni przez wiceprezesa ds. sportowych 
 
9. OCENA WYNIKÓW 
9.1. O kolejności miejsc w mistrzostwach decyduje liczba punktów zdobytych przez zawodnika. 
9.2. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników, o kolej-

ności miejsc decydują kolejno: 
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku, 
b) pełna punktacja Buchholza, 
c) wyniki bezpośrednich partii, 
d) liczba zwycięstw, 
e) suma rankingów przeciwników. 

 
10. NAGRODY  

Nagrody zostaną podane w Komunikatach Organizacyjnych obu turniejów. 
 
11. SĘDZIOWANIE 
11.1.  W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz przepisy Kodeksu 
            Szachowego wyd. 2005 r. z późniejszymi uzupełnieniami. 
11.2.  Mistrzostwa prowadzi sędzia główny zawodów, zaakceptowany przez Kolegium Sędziów 
            PZSzach, mający do pomocy sędziów asystentów. Wszyscy sędziowie muszą posiadać  
            aktualne licencje sędziowskie.. 
11.3.  Od decyzji sędziego asystenta moŜna odwołać się, bezpośrednio po orzeczeniu,  
           do Sędziego Głównego, którego decyzje, w czasie zawodów. są ostateczne  
11.4.  Prawo odwołania od decyzji sędziego głównego zawodów przysługuje zawodnikowi 
            w czasie 48 godzin od zakończenia półfinałów do: 

- Pionu Sportowego PZSzach - w sprawach sportowych, 
- Kolegium Sędziów PZSzach - w sprawach przepisów gry  

11.5.  Sędzia główny mistrzostw ma obowiązek złoŜyć w ciągu 14 dni sprawozdanie pocztą elek-
troniczną do: 
a) PZSzach, 00-454 Warszawa, Czerniakowska 126a e-mail: biuro@pzszach.org.pl 
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b) Komisji Sportowej – Waldemar Czarnota e-mail: wczarnota@poczta.onet.pl 
c) Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Kolegium Sędziów Zenon Chojnicki, 39-300 Mielec, 
    Moniuszki 5/8, lub e-mail: zchojnicki@poczta.onet.pl 
d) Kolegium Sędziów PZSzach Andrzej Filipowicz e-mail: a.filipowicz@szachista.com 
Karty zgłoszenia wszystkich zawodników uczestniczących w półfinałach sędzia zawodów prze-
kazuje wraz ze sprawozdaniem do PZSzach w Warszawie. 

 
 
12. FINANSOWANIE 
12.1.  Koszty organizacyjne półfinałów ponosi Organizator. 
12.2.  Uczestnicy biorą udział w półfinałach na koszt jednostek delegujących lub własny. 
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
13.1.Organizator wyda Komunikat zawodów przynajmniej 30 dni przed terminem ich rozpoczęcia.  
13.2.Organizator powinien wydawać na bieŜąco biuletyn zawierający wszystkie partie i bieŜące 
        wyniki. 
13.3. Organizator powinien na bieŜąco publikować wszystkie wyniki rozgrywek oraz pliki z partiami 

w Internecie. 
13.4.  Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny  
        jest klub delegujący zawodnika na mistrzostwa. 
13.5.  Zawodnicy zobowiązani są posiadać na zawodach: 
      - dowód osobisty lub legitymację szkolną, 
      - dowód wpłaty (kserokopię) startowego na konto organizatora.. 
      - legitymację szachową w przypadku nie posiadania rankingu FIDE. 
 
Otrzymuj ą: 
1. Wojewódzkie Związki Szachowe 
2. Kluby Ekstraligi, I i II Ligi seniorów 
3. Organizatorzy. 
 
 

   Przewodniczący Komisji Sportowej     Wiceprezes ds. Sportowych 
   (-)  wz Ryszard Więckowski              (-) Jacek Bielczyk 
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Polski Zwi ązek Szachowy      Załącznik nr1 

Pion Sportowy 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
do Półfinałów Mistrzostw Polski kobiet i m ęŜczyzn oraz do lat 20 w roku 2008 

(wypełnić pismem maszynowym) 
          

  Kategoria 
wiekowa 

Imię 
 

              

  Skrót rej. 
wojew. 

Nazwisko 
  

              

Data urodzenia  
(dzień, miesiąc, rok) 

 
 

     Miejsce 
Urodzenia 

 

Kategoria sza-
chowa 

 Ranking 
FIDE (PZSzach) 

    Numer licencji      

Nazwa, adres i telefon klubu sportowego : 

 

Szkoleniowiec prowadzący zawodnika - nazwisko, adres, telefon :  

 

Adres domowy zawodnika (z kodem pocztowym i telefonem domowym lub innym) : 

 
 

 
 
 
........................................dnia ...............2008r.   ............................................................. 
                                                                                           (pieczątka i podpis zgłaszającego) 


