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REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ, 

ZASADY I WARUNKI REPREZENTOWANIA BARW NARODOWYCH 
W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM 

 
Część III 

Szachy korespondencyjne 
 
I. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY 
 
1. Kadrę narodową powołuje Zarząd Polskiego Związku Szachowego na wniosek wiceprezesa 

ds. sportowych. Wnioski te winny uwzględniać opinie przewodniczącego Komisji Szachowej 
Gry Korespondencyjnej PZSzach (KSzGK) lub delegata Polski do ICCF. 

2. Kadrę narodową powołuje się z dniem 1 stycznia na podstawie wyników uzyskanych 
w poprzednim roku. Korekty w składzie kadry następują odpowiednio po Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski lub uzyskaniu wybitnych wyników sportowych w turniejach 
międzynarodowych.  

3. Po decyzji Zarządu PZSzach powołującej kadrę narodową, informację o jej składzie 
przekazuje się do Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

4. Po powołaniu do kadry narodowej seniorów zawodnik otrzymuje umowę z Polskiego 
Związku Szachowego, którą po podpisaniu jest zobowiązany zwrócić do biura Związku 
w terminie 14 dni. 

5. W wypadku rezygnacji z członkostwa w kadrze, zawodnik winien odesłać umowę wraz 
z uzasadnieniem swojej decyzji.  

 
II. KRYTERIA POWOŁYWANIA KADRY 
 
1. Awans do kadry narodowej uzyskują: 
a) aktualni medaliści i medalistki Mistrzostw Świata lub Europy,  
b) zawodnicy i zawodniczki, którzy zakwalifikowali się do Mistrzostw Świata (męŜczyźni - 3/4 

finału lub finału, kobiety finału) lub finału Pucharu Świata, 
c) zawodnicy powołani przez Zarząd PZSzach na wniosek wiceprezesa ds. sportowych, 

uwzględniający opinie przewodniczącego KSzGK lub delegata Polski do ICCF, oparte 
na łącznej ocenie: 
• rezultatów sportowych w mistrzostwach Polski, zawodach międzynarodowych 

(Olimpiady Szachowe, Mistrzostwa Świata, DruŜynowe i Indywidualne Mistrzostwa 
Europy i inne), 

• aktualnego rankingu, 
• przydatności do reprezentacji. 

 
III. STATUS CZŁONKA KADRY 
 
1. Członkiem kadry narodowej moŜe być osoba, która: 
a) zachowuje godność reprezentanta Polski oraz przestrzega regulaminów i uchwał PZSzach, 
b) dąŜy stale do uzyskiwania jak najlepszych wyników sportowych. 



 
2. Członek kadry narodowej zobowiązany jest do: 
a) udziału w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski, 
b) udziału, zgodnie z powołaniem, we wszystkich zawodach rangi Mistrzostw Świata lub 

Europy, Olimpiadach, meczach reprezentacji i innych, w których występuje jako 
reprezentant Polski, 

c) nienagannego trybu Ŝycia i wzorowej postawy sportowej na zawodach, 
d) przestrzegania zakazu uŜywania środków niedozwolonych przez przepisy sportowe, 
e) uczestnictwa w przedsięwzięciach medialnych i promocyjnych PZSzach i sponsorów 

Związku lub reprezentacji, 
f) rozwiązywania wszelkich problemów w porozumieniu z przewodniczącym KSzGK lub 

delegatem Polski do ICCF.  
 
3. Członek kadry narodowej ma prawo do: 
a) ustalania z przewodniczącym KSzGK lub delegatem Polski do ICCF indywidualnych startów 

i szkolenia, 
b) otrzymywania stypendium sportowego w miarę moŜliwości finansowych Związku, 
c) otrzymywania w miarę moŜliwości dofinansowania na zatwierdzony indywidualny plan 

startów i szkoleń,  
d) rezygnacji z udziału w kadrze, którą powinien zgłosić Zarządowi w formie pisemnej, 

natychmiast po podjęciu takiej decyzji. 
 
4. Zawodnicy kadry narodowej, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym mogą otrzymywać stypendia 
sportowe oraz nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. 
Stypendia sportowe i nagrody przyznaje Ministerstwo Sportu i Turystyki na wniosek 
PZSzach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie 
stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz z Rozporządzeniem Ministra 
Sportu z dnia 22 września 2006 r. w sprawie nagród i wyróŜnień dla zawodników. 

 
5. Zawodnicy kadry narodowej są w pierwszej kolejności brani pod uwagę 

do reprezentacji kraju na Olimpiady, Indywidualne i DruŜynowe Mistrzostwa Świata i 
Europy. 

 
6. Nieprzestrzeganie przez zawodnika statusu członka kadry narodowej moŜe 

skutkować zastosowaniem wobec niego odpowiednich sankcji, włącznie ze skreśleniem 
z kadry. 

 



 
IV. NOMINACJE DO REPREZENTACJI NARODOWEJ 
 
1. Olimpiada (DruŜynowe Mistrzostwa Świata), DruŜynowe Mistrzostwa Europy 
 
Zawodnicy reprezentacji mogą, w miarę moŜliwości finansowych Związku, otrzymać nagrody 
za bardzo dobre (medal) i dobre (znacznie powyŜej numeru startowego) wyniki 
w w/w mistrzostwach. 
 
1.1. Olimpiada ICCF odbywa się co 2-3 lata i trwa z reguły 3-4 lata. Reprezentacja 

na olimpiadę (druŜynowe mistrzostwa świata) składa się z 6-osobowej druŜyny. 
 
1.2. Olimpiada ICCF kobiet odbywa się co 2-3 lata i trwa z reguły 3-4 lata. Reprezentacja 

na olimpiadę (druŜynowe mistrzostwa świata kobiet) składa się z 4-osobowej druŜyny. 
 
1.3. DruŜynowe Mistrzostwa Europy odbywają się co 3-4 lata i trwają z reguły 2-3 lata. 

Reprezentacja na druŜynowe mistrzostwa Europy składa się z 8-osobowej druŜyny. 
 
1.4. Skład reprezentacji ustala się na podstawie punktu 1.5. zgodnie z kolejnością 

podpunktów od a) do e). W wypadku gdy więcej zawodników wypełni jednakowe 
kryterium, decyduje wyŜsze z zajętych przez nich miejsc, a w wypadku równych miejsc 
decydują kolejno wyniki w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy oraz 
na aktualnej liście rankingowej ICCF. 

 
1.5. Nominację otrzymują: 

a)  aktualni indywidualni medaliści Mistrzostw Świata i Europy, 
b) aktualny mistrz Polski, 
c)  zawodnicy, którzy zajęli miejsce w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji indywidualnej 

w ostatnich Mistrzostwach Świata lub Europy, 
d) zawodnicy, którzy zajęli 2-3 miejsce w ostatnich mistrzostwach Polski, 
e)  zawodnicy według kolejności miejsc na liście rankingowej ICCF z 1 stycznia danego 

roku. 
 
2. Puchar Świata, Indywidualne Mistrzostwa Europy i Świata (męŜczyzn i kobiet) 
a) nominacje dla zawodników określa ICCF, 
b) o nominacjach na dodatkowe miejsca przyznane KSzGK przez ICCF decyduje delegat 

Polski do ICCF.  
 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Nominacje wszystkich reprezentantów Polski wymagają zatwierdzenia przez Zarząd 

PZSzach. 
2. Nominacja zawodnika na Mistrzostwa Świata i Europy nie jest równoznaczna 

z finansowaniem przez PZSzach jego udziału w tych mistrzostwach. 
3. Uprawnienia otrzymane na dany rok nie są przenoszone na rok następny. Nominacja 

do reprezentacji Polski jest waŜna do zakończenia danych zawodów. 
4. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd PZSzach w dniu 21.01.2011 i wchodzi 

w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
5. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu moŜe nastąpić wyłącznie na podstawie 

uchwały Zarządu Polskiego Związku Szachowego. 
 

Przewodniczący KSzGK 
/-/ Tomasz Stefaniak 

Wiceprezes ds. sportowych 
/-/ Włodzimierz Schmidt 

Prezes 
/-/ Tomasz Sielicki 

 


