Regulamin KSzGK nr 1
Regulamin działania
Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej
Polskiego Związku Szachowego

1. Wstęp
1.1. Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego, zrzeszająca wszystkich
szachistów korespondencyjnych, zwana dalej KSzGK, stanowi autonomiczny organ podległy na szczeblu
centralnym Walnemu Zgromadzeniu Polskiego Związku Szachowego.
1.2. KSzGK jest wyłącznym organem Polskiego Związku Szachowego, uprawnionym do wprowadzania,
nowelizacji i interpretowania przepisów w szachach korespondencyjnych w Polsce.
1.3. KSzGK jest zrzeszona w ICCF (Międzynarodowej Federacji Szachów Korespondencyjnych).
2. Członkowstwo
2.1. Członkiem KSzGK może być każdy, kto złoży deklarację. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd
KSzGK. Deklaracją jest również uczestnictwo w turniejach korespondencyjnych akceptowanych (lub
organizowanych) przez KSzGK oraz ICCF.
2.2. Członkowstwo w KSzGK jest równoznaczne z przynależnością do Polskiego Związku Szachowego.
2.3.Utrata członkostwa w KSzGK może nastąpić:
a. przez dobrowolne wystąpienie,
b. wskutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
c. przez decyzję Zarządu KSzGK.
3. Struktura władz
3.1. Organem stanowiącym w KSzGK jest Zjazd Członków KSzGK, do którego kompetencji należy:
a. uchwalenie programów działania KSzGK,
b. wybór i odwoływanie przewodniczącego KSzGK,
c. zatwierdzenie składu Zarządu KSzGK,
d. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu KSzGK,
e. rozpatrywanie odwołań członków KSzGK od decyzji Zarządu KSzGK,
f. nadawanie honorowego członkowstwa KSzGK.
3.2. Zarząd KSzGK zwołuje przynajmniej raz na dwa lata Zjazd Sprawozdawczy Członków KSzGK, a co
cztery lata Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy, w którym uczestniczą na prawach delegatów:
a. członkowie Zarządu KSzGK,
b. członkowie KSzGK.
3.3. W strukturze organizacji gry korespondencyjnej znajdują się:

a. Zarząd KSzGK Polskiego Związku Szachowego,
b. zarządy sekcji szachów korespondencyjnych przy Okręgowych Związkach Szachowych lub
organizacjach równorzędnych.
3.4. W skład Zarządu KSzGK wchodzą:
a. przewodniczący,
b. delegat Polski do ICCF
b. wiceprzewodniczący,
e. sekretarz,
f. przewodniczący Zespołu Sędziów KSzGK,
g. przewodniczący Zespołu Klasyfikacji i Ewidencji,
h. jeden do dwóch członków, w zależności od potrzeb.
Funkcje w ramach zarządu mogą być łączone.
3.5. Struktura organizacyjna KSzGK obejmuje:
a. Pion wiceprzewodniczącego;
- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski,
- turnieje ICCF,
- mecze międzypaństwowe.
d. Sekretarz;
- kontakt roboczy z biurem PZSzach,
- rozliczenia finansowe,
- protokoły z narad Zarządu,
- korespondencja,
- odznaczenia i wyróżnienia.
e. Zespół Sędziów KSzGK.
f. Zespół Klasyfikacji i Ewidencji KSzGK.
3.6. W zależności od potrzeb mogą być tworzone inne Zespoły KSzGK, których kierowanie powierza się
członkom Zarządu.
3.7. Okręgowe Związki Szachowe, posiadające przynajmniej dziesięciu aktywnych szachistów
korespondencyjnych, powołują Zarządy Sekcji Szachów Korespondencyjnych, zwane dalej jako Zarząd
SSzK.
3.8. W Okręgowych Związkach Szachowych, nie spełniających powyższego warunku, zawodnicy mogą
należeć do SSzK w sąsiednim OZSzach.
4. Ustanowienie władz i kadencja
4.1. Przewodniczącego KSzGK wybiera Zjazd Członków Komisji, na okres kadencji władz Polskiego
Związku Szachowego.
4.2. Przewodniczący KSzGK proponuje skład Zarządu KSzGK, z określeniem proponowanych funkcji,
który zatwierdza Zjazd Członków KSzGK.

4.3. Sposób wyboru przewodniczącego i zatwierdzania Zarządu KSzGK każdorazowo określa Zjazd.
4.4. Zmiany w czasie trwania kadencji:
a. przed upływem kadencji przewodniczący KSzGK może być odwołany przez organ powołujący
lub, po uzyskaniu wotum nieufności 2/3 członków Zarządu, co musi zatwierdzić Zjazd,
b. rezygnacja przewodniczącego KSzGK w czasie kadencji lub przypadek losowy,
uniemożliwiający pełnienie funkcji, upoważnia Zarząd KSzGK do wyznaczenia spośród siebie
p.o. przewodniczącego KSzGK, do czasu najbliższego Zjazdu Członków Komisji,
c. Zarząd KSzGK ma prawo uzupełnienia składu w czasie trwania kadencji, bez prawa
powierzania funckji przewodniczącego,
d. Zarząd KSzGK ma prawo odwołać ze swego składu członka:
- jeżeli nie uczestniczył w dwóch kolejnych posiedzeniach Zarządu KSzGK, bez podania
ważnej przyczyny,
- jeżeli nie wykonał powierzonych mu zadań w należytej formie czy terminie,
- jeżeli zawiódł pod względem fachowym lub etycznym.
5. Prawa i obowiązki, ważność uchwał
5.1.Zadaniem Zarządu KSzGK jest:
a. współpraca z Zarządem Polskiego Związku Szachowego i jego agendami,
b. reprezentowanie KSzGK na zewnątrz, a w szczególności w ICCF,
c. kierowanie działalnością KSzGK w okresie między Zjazdami Członków KSzGK, zgodnie z
niniejszym regulaminem,
d. zwoływanie Zjazdów Członków KSzGK i zjazdów nadzwyczajnych,
e. opracowanie zakresu obowiązków dla poszczególnych osób z zakresem kompetencji i
odpowiedzialności,
f. uchwalanie regulaminów dotyczących przepisów gry,
g. uchwalanie regulaminów klasyfikacyjno - ewidencyjnych,
h. uchwalanie regulaminów rozgrywek drużynowych, indywidualnych i innych imprez centralnych,
i. uchwalanie centralnego kalendarza imprez szachowych,
j. zatwierdzenie regulaminów sekcji szachów korespondencyjnych,
k. zatwierdzenie składu Zespołu Sędziów KSzGK,
l. wyróżnianie, skreślanie, zawieszenie w prawach i wykluczanie członków KSzGK,
ł. ustalenie składu reprezentacji Polski w rozgrywkach ICCF, meczach międzypaństwowych,
m. zgłaszanie zawodników polskich do rozgrywek międzynarodowych,
n. nadawanie kategorii szachowych, klas sędziowskich, tytułów i klas sportowych, zgodnie z
odpowiednimi regulaminami,
o. nadzór nad pracą Zarządów SSzGK przy OZSzach,
p. orzekanie, jako ostateczna instancja w sprawach odwoływawczych i dyscyplinarnych, w
stosunku do zawodników gry korespondencyjnej,
r. wnioskowanie do Zarządu Polskiego Związku Szachowego, w sprawie nadawania złotej i
srebrnej honorowej odznaki PZSzach,
s. nadawanie brązowej honorowej odznaki PZSzach,
t. ustalanie stawek minimalnych wpisowego do turnieju,
u. ustalanie stawek ekwiwalentu sędziowskiego w grze korespondencyjnej.
5.2. Od decyzji Zarządu KSzGK przysługuje prawo odwołania się do Zjazdu Członków Komisji.
5.3. Przewodniczący KSzGK kieruje całością działań KSzGK, a w szczególności:

a. zwołuje posiedzenia i przewodniczy im w oparciu o ustalony wcześniej porządek,
b. przedstawia do zatwierdzenia zakres obowiązków funkcyjnych i kompetencje poszczególnych
członków Zarządu KSzGK,
c. organizuje prace administracyjne Zarządu KSzGK.
5.4. Członkowie Zarządu KSzGK mają prawo i obowiązek:
a. uczestniczenia w posiedzeniach KSzGK z głosem stanowiącym,
b. zgłaszania wniosków merytorycznych.
5.5. Zatwierdzenie poszczególnych regulaminów wymaga 2/3 głosów, w obecności przynajmniej 2/3
członków Zarządu KSzGK, inne uchwały Zarządu KSzGK mogą być powoływane zwykłą większością
głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu KSzGK.
5.6. Komunikat (biuletyn, list) KSzGK wydaje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz do roku.
Przez wydanie należy rozumieć również umieszczenie komunikatu na stronie internetowej KSzGK.
5.7. Pisma Komisji są ważne po podpisaniu przez przewodniczącego. W sprawach kompetencji
wiceprzewodniczącego wystarczy jego podpis. Forma elektronicznej korespondencji też jest ważna.
5.8. Zarząd w sprawach pilnych może podejmować uchwały i inne decyzje poprzez głosowanie drogą
elektroniczną, telefonicznie lub przy użyciu innych środków komunikacji.
6. Zespół Sędziów KSzGK
6.1. Zespół Sędziów jako autonomiczny organ Zarządu KSzGK, powoływany jest spośród sędziów klasy
ICCF i centralnej. Do kompetencji tego zespołu należy:
a. interpretacja gry w szachy w krajowych turniejach korespondencyjnych,
b. wnioskowanie w sprawach nadawania centralnych klas sędziowskich w grze
korespondencyjnej i zatwierdzanie klas niższych,
c. zawieszanie sędziów w uprawnieniach do prowadzenia turniejów, na okres do trzech lat,
d. prowadzenie ewidencji sędziów w szachach korespondencyjnych, czuwanie nad prawidłowym
wykonywaniem przez nich obowiązków podczas prowadzenie turniejów,
e. współudział przy opracowywaniu regulaminów i przepisów gry w turniejach centralnych,
f. opiniowanie regulaminów innych rozgrywek,
g. powoływanie komisji oceny partii z rozgrywek mistrzowskich,
h. współpraca z Kolegium Sędziów PZSzach,
i. zwoływanie posiedzeń Zespołu, nie rzadziej niż raz na dwa lata.
6.2. Przed upływem kadencji, Zespół Sędziów dokonuje wyboru przewodniczącego, który automatycznie
wchodzi w skład nowego Zarządu KSzGK.
7. Zespół Klasyfikacji i Ewidencji KSzGK zajmuje się:
a. weryfikacją turniejów, nadawaniem tytułów, kategorii szachowych i klas sportowych w grze
korespondencyjnej,
b. prowadzeniem kartoteki zawodników z kategoriami centralnymi,
c. przygotowywaniem wniosków i propozycji co do zmian w Regulaminie Klasyfikacyjno rankingowym KSzGK,
d. wydawaniem komunikatów klasyfikacyjnych i list rankingowych,
e. współpracą z Komisją Klasyfikacji i Ewidencji PZSzach,
f. ścisłą współpracą z Komisjami Klasyfikacji i Rankingu ICCF.

8. Finansowanie
8.1. Preliminarz KSzGK jest zatwierdzany przez Zarząd PZSzach w ramach przyznanych środków.
8.2. W preliminarzu powinny być uwzględnione środki na:
a. działalność Zarządu KSzGK,
b. zwrot kosztów dla kadry olimpijskiej (w miarę możliwości),
c. szkolenie sędziów gry korespondencyjnej.
8.3. Preliminarz może być przekroczony, bez potrzeby akceptacji Zarządu PZSzach, o kwoty stanowiące
własne dochody KSzGK.
8.4. W ramach zatwierdzonego preliminarza, przewodniczący KSzGK jest uprawniony do:
a. dysponowania środkami na organizację posiedzeń, kursów sędziowskich i kadry KSzGK,
b. zawierania umów,
c. innych rozliczeń, wynikających z preliminarza,
d. upoważnienia innego członka Zarządu KSzGK do rozliczania należności finansowych w
terminie.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin Działania KSzGK, po zaakceptowaniu przez Zjazd DziałaczyCzłonków KSzGK, jest
zatwierdzany uchwałą Walnego Zgromadzenia xxx PZSzach.
9.2. Każdorazowe zmiany w Regulaminie Działania KSzGK wymagają uchwały xxx PZSzach.
9.3. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Zarządu KSzGK PZSzach.
9.4. Niniejszy Regulamin działania ujmuje drobne korekty wniesione na zebraniu KSzGK w dniu xxx
12.10.2013 do Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie PZSzach w dniu 03.04.1993 w
Warszawie. Obowiązywał on będzie po zaakceptowaniu go przez Zjazd Członków KSzGK w 2013 roku
oraz zatwierdzeniu przez Zarząd PZSzach w 2013 roku.

