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Regulamin KSzK nr 2 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
 

 

 

1. Rozgrywki 

 

1.1. Komisja prowadzi następujące rozgrywki korespondencyjne: 

• indywidualne mistrzostwa Polski 

• drużynowe mistrzostwa Polski 

• specjalne (indywidualne i drużynowe) 

 

1.2. Turnieje o indywidualne mistrzostwo Polski 

 

1.2.1. Turnieje o indywidualne mistrzostwo Polski seniorów organizowane są corocznie w terminie 

od 15 lutego. Każdy cykl rozgrywek składa się z ćwierćfinału, półfinału i finału. Czas trwania 

ćwierćfinału oraz półfinału do 20 miesięcy, a finału do 22 miesięcy. Niezakończone partie podlegają 

ocenie. Organizator ma prawo przedłużyć rozgrywki. 

 

1.2.1.1. Ćwierćfinał 

Prawo gry w ćwierćfinale mają wszyscy zawodnicy niezależnie od posiadanego rankingu. 

Ćwierćfinał rozgrywany jest w 1 grupie,  

• systemem kołowym, jeśli ilość zgłoszeń nie przekracza 11, w przeciwnym razie  

• systemem Silli (odpowiednik systemu szwajcarskiego dla turniejów korespondencyjnych) na 

dystansie 8 rund.  

Ilość zawodników awansujących (A) do półfinału jest uzależniona od ilości uczestników (B) według 

poniższego zestawienia:  

 

A B 

2 do 6 

3 7-8 

4 9-10 

5 11-13 

6 14-15 

7 16-17 

8 18-20 

9 21-22 

10 23-24 

11 25-27 

12 powyżej 27 

 

 

1.2.1.2. Półfinał 

Prawo gry mają (pod warunkiem posiadania rankingu minimum 2000 w dniu rozpoczęcia rozgrywek): 

• zawodnicy awansujący z ćwierćfinału, 

• zawodnicy posiadający ranking minimum 2200, 

• zawodnicy awansujący z turniejów, które za zgodą Komisji uznane zostały za równoważne 

ćwierćfinałowi, 

• zawodnicy, którzy w przedostatnim półfinale MP uzyskali co najmniej 60% punktów, ale nie 

awansowali do finału; 

• uczestnicy dwóch przedostatnich finałów MP; 
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• zawodnicy bez rankingu ICCF dopuszczeni przez organizatora (nie więcej niż 3).  

 

Półfinał rozgrywany jest w 1 grupie,  

• systemem kołowym, jeśli ilość zgłoszeń nie przekracza 13, w przeciwnym razie  

• systemem Silli (odpowiednik systemu szwajcarskiego dla turniejów korespondencyjnych) na 

dystansie 10 rund.   

Ilość zawodników awansujących (A) do finału jest uzależniona od ilości uczestników (B) według 

poniższego zestawienia:  

 

A B 

2 do 9 

3 10 

4 11-16 

5 17-20 

6 21-24 

7 25-27 

8 28-31 

9 32-35 

10 powyżej 35 

 

1.2.1.3. Finał 

Prawo gry posiadają (pod warunkiem posiadania rankingu minimum 2200 w dniu rozpoczęcia 

rozgrywek): 

• zawodnicy awansujący z półfinału, 

• jednokrotnie - mistrzowie Polski z czterech przedostatnich finałów, 

• wicemistrzowie Polski z przedostatniego finału, 

• zawodnicy posiadający ranking minimum 2400 - pierwszeństwo mają zawodnicy o 

najwyższym rankingu spośród zgłoszonych w regulaminowym terminie. 

Finał jest rozgrywany z reguły z udziałem 17 zawodników. W sytuacjach wyjątkowych liczba 

uczestników finału MP może być zwiększona.  

Zawodnik, który w finale zajmie pierwsze miejsce otrzymuje tytuł mistrza Polski. 

 

1.2.2. Zawodnik awansujący do półfinału lub finału musi uzyskać wynik pozytywny (>50%). Jeśli żaden 

z zawodników nie uzyska pozytywnego wyniku, żaden zawodnik nie otrzyma awansu.  

 

1.2.3 Zawodnik awansujący do półfinału lub finału, który z uzasadnionych przyczyn nie może 

przystąpić do gry, może przenieść swoje uprawnienie na następną edycję, ale nie dłużej niż 3 lata od 

zakończenia turnieju, w którym uprawnienie zostało uzyskane.  

 

 

1.3. Drużynowe mistrzostwa Polski 

 

1.3.1. Zasady, tryb i warunki przebiegu rozgrywek oraz szczegółowy regulamin drużynowych MP 

ustala Komisja. Z reguły są uruchamiane co 2 lata w terminie od 15 lutego z udziałem minimum 6 

drużyn.  

 

1.4. Rozgrywki specjalne (indywidualne i drużynowe) 

 

1.4.1. Memoriały, turnieje jubileuszowe, pucharowe i tematyczne, lokalne mistrzostwa, mecze i inne 

rozgrywki (również w obsadzie międzynarodowej) organizowane są zgodnie z ustaleniami Komisji.  
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1.5. Przepisy pozostałe 

 

1.5.1. Turnieje krajowe oraz turnieje ICCF generalnie są otwarte dla zawodników obu płci, chyba że są 

one opisane jako zarezerwowane dla kobiet. Dlatego określenie zawodnik obejmuje zarówno kobietę 

jak i mężczyznę. W tłumaczeniu serwera z języka angielskiego na język polski przyjęto podobną 

konwencję. 

 

1.5.2. W turniejach obowiązują przepisy ICCF (zwłaszcza w odniesieniu do rozgrywek o zasięgu 

międzynarodowym), chyba że regulamin (komunikat startowy) turnieju stanowi inaczej.  

 

1.5.3. Wszystkie turnieje krajowe i międzynarodowe organizowane przez Komisję lub innego 

organizatora (zaakceptowanego przez Komisję) powinny zostać zgłoszone do ICCF. Turnieje, 

w których istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuły ICCF wymagają zatwierdzenia przez Kongres 

ICCF. Komisja składa wniosek do ICCF z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

1.5.4. W przypadku turnieju rozgrywanego za pośrednictwem serwera ICCF zawodnicy otrzymują 

komunikat z niezbędnymi informacjami z serwera automatycznie z chwilą uruchomienia turnieju.  

 

1.5.5. Zasady gry są określone w przepisach gry korespondencyjnej w szachy Regulamin nr 3.  

 

1.5.6. Partie niezakończone w ustalonym terminie podlegają ocenie przez osobę automatycznie 

wybraną przez serwer ICCF. 

 

1.5.7. Punktacja pomocnicza 

 

Miejsca zawodników w kołowych turniejach indywidualnych, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, 

ustalane są z reguły wg następujących kryteriów:  

• większa liczba zwycięstw, 

• wartościowanie systemem Sonneborna - Bergera,  

• porównanie wyników bezpośrednich spotkań między zawodnikami,  

 

W razie równej ilości punktów w turniejach indywidualnych rozgrywanych systemem Silli miejsca 

zawodników ustalane są z reguły wg następujących kryteriów:  

• zredukowany Buchholz 2 (pomija się dwóch przeciwników, którzy zdobyli najmniejszą liczbę 

punktów),  

• zredukowany Buchholz 1 (pomija się przeciwnika, który zdobył najmniejszą liczbę punktów),  

• pełny Buchholz. 

 

Organizator może ustalić inny system kojarzenia lub wartościowania.  

 

 

2. Klasyfikacja i ranking 

 

2.1. Postanowienia ogólne 

 

2.1.1. Postanowienia rozdziału 2 niniejszego regulaminu regulują wyłącznie warunki oraz tryb 

zdobywania i nadawania tytułów szachowych za wyniki sportowe w grze korespondencyjnej i są 

odzwierciedleniem przepisów ICCF. 

 

2.1.2. Ocena rankingowa (zwana dalej „rankingiem") jest wykładnikiem uśrednionego na drodze 

statystycznej poziomu gry, osiągniętego przez ocenianego zawodnika w ocenianym okresie, 

niezależnie od posiadanego tytułu szachowego.  
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2.1.3. Tytuł szachowy jest wykładnikiem maksymalnego wyniku sportowego, osiągniętego przez 

ocenianego zawodnika. 

 

2.2. Podstawowe założenia systemu rankingowego 

 

2.2.1. Celem rankingu jest: 

• określenie aktualnej siły gry ocenianych zawodników, 

• porównanie siły gry zawodników niemających możliwości uczestnictwa w tych samych 

turniejach. 

• stworzenie obiektywnych podstaw do ustalenia norm klasyfikacyjnych na tytuły szachowe w 

grze korespondencyjnej. 

 

2.2.2. Ranking międzynarodowy jest prowadzony przez Międzynarodową Federację Szachów 

Korespondencyjnych (ICCF – International Correspondence Chess Federation) i publikowany w formie 

listy rankingowej cztery razy w roku: 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca oraz 1 października. [Przepisy 

ICCF, pkt.1.4.4.] 

 

2.2.3. Podawane na liście rankingowej ICCF oceny rankingowe stanowią podstawę do obliczeń norm 

na tytuły szachowe, zgodnie z postanowieniami przepisów ICCF. 

 

2.2.4. Zmienną oceną rankingową ICCF są objęci wszyscy szachiści korespondencyjni. 

 

2.2.5. Turnieje tematyczne nie podlegają ocenie rankingowej ICCF.  

 

2.2.6. Turnieje w szachy 960 są oceniane w osobnym systemie rankingowym dla szachów 960.  

 

2.2.7. Rozróżnia się następujące rodzaje rankingu ICCF: 

• prowizoryczny (“provisional“) – zobacz pkt. 2.2.6. 

• tymczasowy (“unfixed“) - po rozegraniu co najmniej 12 partii oraz  

• ustalony (“fixed“) - po rozegraniu co najmniej 30 partii, 

Zawodnicy z rankingiem FIDE traktowani są jak zawodnicy z tymczasowym rankingiem ICCF 

(“unfixed“). 

 

2.2.8. Zawodnikowi, który nie posiada rankingu ICCF może zostać przydzielony ranking startowy 

odpowiadający [Przepisy ICCF, pkt.1.4.4.]: 

• rankingowi FIDE lub  

• rankingowi prowizorycznemu 

o średni ranking przeciwników (w turniejach krajowych) [Przepisy ICCF, zał.1 pkt.11] lub  

o ranga turnieju (w turniejach międzynarodowych) [Przepisy ICCF, zał.1 pkt.11].  

 

Z reguły zawodnik zaczyna od rankingu prowizorycznego 1800. [Przepisy ICCF, zał.1 pkt.11] 

 

 

2.3. Tytuły szachowe 

 

2.3.1. Tytuły szachowe są nadawane przez ICCF za wyniki w szachach korespondencyjnych po 

spełnieniu określonych warunków w przepisach ICCF. Warunkiem uzyskania tych tytułów jest 

wypełnienie dwóch lub więcej norm (powiązanych z rankingiem) w zawodach międzynarodowych 

ICCF. Poniżej wymieniono tytuły ICCF z minimalnym wymaganym wynikiem rankingowym do 

uzyskania normy dla każdego z nich [zał.2 pkt.2.6.]: 
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• GM – arcymistrz – 2600 

• SIM – starszy mistrz międzynarodowy – 2525 

• IM – mistrz międzynarodowy – 2450 

• CCM – mistrz gry korespondencyjnej – 2300 

• CCE – ekspert gry korespondencyjnej – 2150 

 

Normy na tytuły są ważne tylko w zawodach międzynarodowych ICCF przy co najmniej 8 partiach 

[zał.2 pkt.1.a.]. 

 

2.3.2. Tytuł uzyskuje ważność z chwilą jego nadania i obowiązuje od czasu jego wypełnienia. 

 

2.3.3. Tytuły nadawane są dożywotnio. W przypadku wymaganego dwukrotnego (lub więcej) 

wypełnienia normy, między pierwszym a drugim (lub kolejnym) wypełnieniem może upłynąć dowolny 

czas. 

 

2.4. Obliczanie norm 

 

2.4.1. Normy na tytuły uzależnione są od średniego rankingu przeciwników. Poprzednio były 

uzależnione od kategorii turnieju (liczonego w oparciu o średni ranking wszystkich zawodników w 

turnieju), która obecnie jest wykorzystywana jedynie do celów marketingowych. Szczegóły dotyczące 

norm na wszystkie tytuły we wszystkich turniejach są przedstawione w Przepisach ICCF [pkt. 1.5. oraz 

załącznik 2]. 

 

2.4.2. Normę na tytuł dla zawodnika w turnieju oblicza się ze wzoru jako sumę wyników oczekiwanych 

przeciwko wszystkim przeciwnikom w turnieju. Wynik ten jest zaokrąglany w górę do najbliższej 

połowy punktu [zał.2 pkt.2.2.b.]. 

 

2.4.3. Przepisy ICCF [załącznik 2, pkt.1.] określają również inne wymagania, które muszą być 

spełnione w zależności od ilości uczestników (A) i rozgrywanych partii (B), takie jak minimalna ilość 

zawodników nie należących do tej samej federacji (C), posiadających ranking (D), czy posiadających 

ustalony ranking (E), czyli po rozegraniu min 30 partii, czy też minimalnego wyniku (F). Zostały one 

ujęte również w tabeli. 

 

2.5. Warunki uzyskania tytułów ICCF 

 

2.5.1. Arcymistrz (GM) [pkt. 1.5.2.2.] 

Spełnienie jednego z następujących wymagań: 

• 1-3 miejsce w finale mistrzostw świata; 

• Najlepszy wynik na pierwszej szachownicy w finale olimpiady (dodatkowa punktacja w razie 

dzielenia miejsca) 

• 2 lub więcej norm GM–minimum 24 partie; 

o Uwaga: Co najmniej 5 spośród 24 partii musi być przeciwko zawodnikom, którzy już 

są arcymistrzami lub którzy mają stały ranking przynajmniej 2600. Arcymistrz (ale nie 

więcej niż dwóch spośród wymaganych) może być zastąpiony przez dwóch 

zawodników z tytułem starszego mistrza międzynarodowego. 

 

2.5.2. Starszy Mistrz Międzynarodowy (SIM) [pkt. 1.5.2.3.] 

Spełnienie jednego z następujących wymagań: 

• Pierwsze miejsce w finale pucharu świata ICCF 

• 2 lub więcej norm SIM– minimum 24 partie 
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Uwaga: Zawodnicy, którzy już uzyskali normy IM przed 2000-10-01, lub którzy uzyskali normy IM w 

zawodach rozpoczętych przed 2000-10-01, mogą mieć zaliczoną jedną taką normę IM (maksimum 14 

partii) na poczet tytułu SIM. 

 

2.5.3. Mistrz Międzynarodowy (IM) [pkt. 1.5.2.4.] 

Spełnienie jednego z następujących wymagań: 

• Zakwalifikowanie się do finału mistrzostw świata lub norma w turnieju kandydackim (¾ finału 

MŚ) 

• Pierwsze miejsce w finale mistrzostw świata kobiet 

• 2 lub więcej norm IM – minimum 24 partie 

 

2.5.4. Mistrz (CCM) [pkt. 1.5.2.5.] 

Spełnienie jednego z następujących wymagań: 

• 1-3 miejsce w finale mistrzostw świata kobiet; 

• Najlepszy wynik na pierwszej szachownicy w finale olimpiady kobiet (dodatkowa punktacja w 

razie dzielenia miejsca) 

• 2 lub więcej norm – minimum 24 partie 

 

2.5.5. Ekspert (CCE) [pkt. 1.5.2.6.] 

Spełnienie jednego z następujących wymagań: 

• 60% wynik w finale mistrzostw świata kobiet lub na pierwszej szachownicy w finale olimpiady 

kobiet; 

• 2 lub więcej norm – minimum 24 partie 

 

2.6. Minimalne tempo gry w celach klasyfikacyjnych jest tożsame z minimalnym tempem gry dla partii 

podlegających ocenie rankingowej i jest określone przepisami ICCF (20 dni na 10 posunięć za 

pośrednictwem poczty oraz 150 dni na 50 posunięć za pośrednictwem serwera). [Przepisy ICCF, 

pkt.1.4.2.] 

 

 

3. Sędziowie, organizatorzy, kapitanowie drużyn 

 

3.1. Nadawanie tytułów sędziowskich 

 

3.1.2. Tytuł sędziego międzynarodowego nadawany jest przez ICCF osobom spełniającym wymogi 

określone przepisami tej federacji. Z wnioskami o nadanie tytułu arbitra międzynarodowego ICCF 

szachistom polskim występuje Komisja. 

 

3.1.3. Sędzia Międzynarodowy (IA) [pkt. 1.5.2.7.] 

Spełnienie ilościowych i jakościowych wymagań: 

• serwer – 2 lata udanej pracy sędziego pod nadzorem mentora sędziując minimum 2000 partii; 

• poczta – 4 lata udanej pracy sędziego pod nadzorem mentora sędziując minimum 1000 partii. 

 

3.2. Osoba ubiegająca się o prowadzenie rozgrywek powinna rozegrać przynajmniej 100 partii 

podlegających ocenie rankingowej w szachach korespondencyjnych. Wymagane jest zaliczenie testu 

ze znajomości przepisów ICCF (w języku angielskim). Każda osoba prowadząca rozgrywki do 

momentu uzyskania tytułu sędziego międzynarodowego powinna posiadać mentora, czyli osobę o 

uprawnieniach sędziego klasy odpowiednio wyższej, z którą można się konsultować oraz która 

sprawuje nadzór, a w przypadku ubiegania się o tytuł sędziego międzynarodowego wystawia opinię 

dla przewodniczącego Komisji Sędziowskiej ICCF. 
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3.3. W czasie trwania rozgrywek sędzia wyjaśnia wątpliwości zawodników odnośnie przepisów gry, 

przestrzega aby ich uczestnicy ściśle stosowali się do obowiązujących regulaminów i zasad fair play, 

rozstrzyga kwestie sporne między zawodnikami, stwierdza przypadki przekroczenia czasu do 

namysłu, podejmuje decyzje o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania turnieju i inne jakie uzna za 

konieczne dla prawidłowego przebiegu gry, oraz o skreśleniu z rozgrywek zawodników naruszających 

przepisy regulaminowe, stosuje, lub wnioskuje o zastosowanie sankcji. 

 

3.4. Po zakończeniu rozgrywek sporządza sprawozdanie, które przesyła do organizatora.  

 

3.5. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od osoby sędziującej turniej jest ujęty w Przepisach 

ICCF, rozdział 3.  

 

3.6. Wymagania w stosunku do osoby organizującej turniej są ujęte w Przepisach ICCF, rozdział 4.  

 

3.7. Rola i zadania osoby sprawującej funkcję kapitana drużyny są ujęte w Przepisach ICCF, rozdział 

5.  

 

 

4. Postępowanie dyscyplinarne 

 

4.1. Przepisy ogólne 

 

4.1.1. Nakładanie kar na członków Komisji za przewinienia dyscyplinarne ma spełniać cele 

wychowawcze, wdrażać do przestrzegania zasad fair play i norm obowiązujących w szachach 

korespondencyjnych. 

 

4.1.2. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, niezależnie od innego postępowania toczącego się przeciwko obwinionemu poza 

ruchem szachowym. 

 

4.1.3. Sprawy dyscyplinarne rozpoznaje Komisja, w zakresie ustalonym przepisami o ich właściwości. 

 

4.1.4. Wszystkie decyzje dyscyplinarne powinny zapadać zgodnie z zasadą jawności postępowania. 

Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. Orzeczenia drugiej instancji są ostateczne. 

 

4.1.5. Za jedno przewinienie można orzec tylko jedną zasadniczą karę dyscyplinarną, o ile dalsze 

postanowienia niniejszego regulaminu dyscyplinarnego nie stanowią inaczej. 

 

4.1.6. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie pięciu lat od dnia popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego (przedawnienie orzekania kar). 

 

4.2. Przewinienia dyscyplinarne 

 

4.2.1. Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszenie przez osobę (zawodnika, sędziego, działacza) 

norm etycznych obowiązujących w sporcie, naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów lub 

zaniedbanie wykonania dobrowolnie przyjętych na siebie obowiązków, jeśli czyn ten pozostawał 

w związku z grą korespondencyjną w szachy lub działalnością Komisji. 

 

4.2.2. Za przewinienia mniejszej wagi, nie uzasadniające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego - 

sędzia rozgrywek stosuje kary porządkowe, określone w Regulaminie nr 3. 

 

4.2.3. Przewinienia popełnione w związku z grą korespondencyjną w szachy na arenie 

międzynarodowej są rozpatrywane przez odpowiednie organy ICCF. 
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4.3. W sprawach dyscyplinarnych orzekają: 

• Komisja - w pierwszej instancji (zwykłą większością głosów), 

• Zarząd PZSzach - w drugiej instancji. 

 

4.4. Kary dyscyplinarne 

 

4.4.1. Karami dyscyplinarnymi są: 

• nagana, 

• nagana z ostrzeżeniem, 

• dyskwalifikacja zawodnika do prowadzenia gry w szachowych rozgrywkach 

korespondencyjnych (krajowych, międzynarodowych i międzypaństwowych) na okres od lat 

dwóch do lat pięciu, 

• dyskwalifikacja działacza szachowego do pełnienia funkcji organizatora turnieju, sędziego lub 

kapitana drużyny względnie innych funkcji organizacyjnych na okres od lat dwóch do lat 

pięciu, 

• dożywotnia dyskwalifikacja zawodnika lub działacza szachowego. 

 

4.4.2. W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku takich samych przewinień, w różnych turniejach 

przez tego samego obwinionego Komisja może przejąć te sprawy do łącznego rozpoznania i orzec 

jedną zasadniczą karę dyscyplinarną. 

 

4.4.3. Zakres kar nakładanych przez organy ICCF jest zbliżony. 

 

4.5. Rejestr kar dyscyplinarnych 

 

4.5.1. Prawomocne orzeczenie Komisji zasądzające kary dyscyplinarne podlegają wpisaniu do 

rejestru kar dyscyplinarnych. Kary te podaje się również do wiadomości wszystkich członków w 

komunikatach Komisji. 

 

4.5.2. Zatarcie kar w rejestrze następuje z urzędu po upływie pięciu lat, licząc od dnia pierwszego 

stycznia, po roku, w którym prawomocnie orzeczono kary nagany lub nagany z ostrzeżeniem a w 

stosunku do kar okresowej dyskwalifikacji (zawieszenia) - od dnia pierwszego stycznia, po roku, w 

którym zakończyła się kara okresowej dyskwalifikacji (zawieszenia). 

 

4.5.3. Kara dyscyplinarna dożywotniej dyskwalifikacji nie podlega zatarciu w rejestrze kar 

dyscyplinarnych. 

 

4.5.4. Rejestr kar dyscyplinarnych prowadzi Komisja. 

 

4.5.5. Kary dyscyplinarne dyskwalifikacji nakładane przez organy ICCF są odnotowywane 

automatycznie przez serwer ICCF po ich potwierdzeniu przez Dyrektora Turniejów Światowych ICCF 

oraz jest o tym powiadamiany delegat Polski do ICCF w zakresie dotyczącym polskich zawodników 

lub działaczy. 

 

4.6. Procedury postępowania 

 

4.6.1. Obwiniony obowiązany jest powiadomić przewodniczącego Komisji o każdej zmianie swojego 

adresu (poczty elektronicznej). W razie zaniedbania tego obowiązku - korespondencję wysłaną do 

obwinionego pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 
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4.6.2. Obwiniony obowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni do ustosunkowania się 

to tego wniosku, jak i do przytoczenia wszelkich dowodów, mogących obalić zarzuty postawione we 

wniosku dyscyplinarnym. Nieustosunkowanie się obwinionego do wniosku dyscyplinarnego - nie 

wstrzymuje biegu wszczętego postępowania dyscyplinarnego.  

 

4.6.3. Przewodniczący Komisji przekazuje członkom orzekającym niezbędne informacje w celu 

rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia dyscyplinarnego. 

 

4.6.4. Od orzeczenia Komisji w pierwszej instancji przysługuje ukaranemu prawo wniesienia 

odwołania w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni. Odwołanie wnosi się do przewodniczącego 

Komisji. 

 

4.6.5. Orzeczenie dyscyplinarne Zarządu PZSzach nie podlega zaskarżeniu i jest ostateczne. 

 

4.6.6. W postępowaniu dyscyplinarnym przed organami ICCF na wniosek obwinionego może go 

reprezentować delegat Polski do ICCF. 

 

4.6.7. Przewodniczący Komisji jest z urzędu uprawiony do prowadzenia postępowania wyjaśniającego 

w sprawach, w których to postępowanie okaże się konieczne.  

 

 

Niniejszy Regulamin KSzK nr 2 Regulamin rozgrywek zatwierdzony przez Komisję wchodzi w życie 

z dniem 3 czerwca 2019 roku i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy nr 2 Regulamin 

rozgrywek, nr 4 Regulamin klasyfikacyjno-rankingowy, nr 5 Zasady powoływania i pracy sędziów oraz 

nr 6 Postępowanie dyscyplinarne. 

 

Przewodniczący Komisji Szachów Korespondencyjnych 
Mariusz Wojnar 

 

 


