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REGULAMIN KADRY NARODOWEJ 
W ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ SZACHOWYCH 

 
 

I. STRUKTURA KADRY NARODOWEJ 

1.1. W ramach kadry narodowej wyróżnia się dwie grupy szkoleniowe: 

1.1.1. Kadrę Narodową, 

1.1.2. Kadrę Narodową Juniorów do 23 lat. 

 

II. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ 

2.1. Ustala się w składzie Kadry Narodowej 4 zawodników (zawodniczek) rozwiązujących zadania 
szachowe. 

2.2. Ustala się w składzie Kadry Narodowej Juniorów do 23 lat 1 juniora rozwiązującego zadania 
szachowe.  

2.3. Kadrę Narodową i Kadrę Narodową Juniorów do 23 lat powołuje Zarząd Polskiego Związku 
Szachowego na wniosek wiceprezesa ds. sportowych. Wnioski są przygotowane przez 
Komisję Rozwiązywania Zadań i powinny uwzględniać opinie trenera kadry w rozwiązywaniu 
zadań szachowych.  

2.4. Członków Kadry Narodowej i Kadry Narodowej Juniorów do 23 lat powołuje się z dniem 
1 stycznia na podstawie oceny wyników uzyskanych w poprzednim roku. Korekty w składzie 
kadry następują odpowiednio po mistrzostwach Polski, mistrzostwach Europy 
i mistrzostwach świata w rozwiązywaniu zadań szachowych. 

2.5. Po decyzji Zarządu PZSzach powołującej kadrę narodową jej skład przekazuje się do 
akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

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

2.7. Awans do Kadry Narodowej i do Kadry Narodowej Juniorów do 23 lat uzyskują zawodnicy 
uczestniczący w rozwiązywaniu zadań szachowych, którzy w ostatnim roku uzyskali w tej 
dziedzinie następujące rezultaty: 

2.7.1. Do Kadry Narodowej: 

2.7.1.1. aktualni medaliści mistrzostw świata,  

2.7.1.2. aktualni medaliści mistrzostw Europy, 

2.7.1.3. aktualni medaliści mistrzostw Polski. 
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2.7.2. Do Kadry Narodowej Juniorów do 23 lat: 

2.7.2.1. aktualni medaliści mistrzostw świata juniorów, 

2.7.2.2. aktualni medaliści mistrzostw Europy juniorów, 

2.7.2.3. aktualny mistrz Polski juniorów. 

2.8. Skład Kadry Narodowej może zostać uzupełniony o zawodników nominowanych do 
Reprezentacji Narodowej na Drużynowe Mistrzostwa Europy lub Drużynowe Mistrzostwa 
Świata. 

2.9. Limit osób powoływanych do Kadry Narodowej oraz Kadry Narodowej Juniorów do 23 lat 
zostaje automatycznie powiększony w przypadku gdy więcej osób spełni kryteria 
powoływania do kadr opisanych w punkcie 2.7. 

2.10. Skład Kadry Narodowej może zostać powiększony o zawodników powołanych przez Zarząd, 
na wniosek wiceprezesa ds. sportowych. 

 

III. STATUS CZŁONKA KADRY 

3.1. Członkiem kadry narodowej może być osoba, która: 

3.1.1. zachowuje godność reprezentanta Polski oraz przestrzega regulaminów i uchwał 
PZSzach, 

3.1.2. dąży stale do uzyskiwania jak najlepszych wyników sportowych, angażując w to swoje 
umiejętności doskonalone przez system szkolenia. 

3.2. Członek kadry narodowej zobowiązany jest do: 

3.2.1. corocznego udziału w zawodach z cyklu indywidualnych mistrzostw Polski, 

3.2.2. udziału, zgodnie z powołaniem, we wszystkich zawodach rangi mistrzostw świata 
i Europy, w których  występuje jako reprezentant Polski, 

3.2.3. udziału w turniejach kadry oraz centralnych zgrupowaniach szkoleniowych, 

3.2.4. realizowania indywidualnego planu szkoleniowego uzgodnionego z trenerem kadry, 

3.2.5. nienagannego trybu życia i wzorowej postawy sportowej na zawodach 
i zgrupowaniach, 

3.2.6. przestrzegania zakazu używania środków niedozwolonych przez przepisy sportowe, 

3.2.7. posiadania aktualnego potwierdzenia lekarskiego upoważniającego do treningów 
i udziału w zawodach, 

3.2.8. używania sprzętu i stroju z napisami i oznaczeniami zatwierdzonymi przez Związek. 

3.3. Członek kadry narodowej ma prawo do: 

3.3.1. ustalania z trenerem kadry indywidualnych startów i szkolenia, 

3.3.2. stałej opieki szkoleniowej i medycznej, 

3.3.3. wyposażenia w sprzęt i strój reprezentanta Polski, zgodnie z obowiązującymi 
w Związku normami, 

3.3.4. ubezpieczenia przez Związek w okresie: zawodów, zgrupowań, szkolenia i związanych 
z tym podróży, 

3.3.5. rezygnacji z udziału w kadrze, zgłoszonej Zarządowi natychmiast po podjęciu takiej 
decyzji. 

3.4. Zawodnicy kadry narodowej, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym, mogą otrzymywać stypendia sportowe oraz nagrody. 
Stypendia sportowe i nagrody przyznaje Ministerstwo Sportu i Turystyki na wniosek 
PZSzach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 
2012 r. w  sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz 
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Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie 
określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia 
sportowe. 

3.5. W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z niniejszego 
regulaminu Zarząd ma prawo wykluczyć go z kadry narodowej, na wniosek wiceprezesa ds. 
sportowych. 

3.6. W sytuacjach wyjątkowych wiceprezes ds. sportowych może zwolnić członka kadry 
narodowej z wybranych obowiązków opisanych w punkcie 3.2. 

 

IV. ZASADY NOMINOWANIA REPREZENTACJI NARODOWEJ 

4.1. Reprezentację narodową nominuje się na: drużynowe i indywidualne mistrzostwa świata 
oraz na drużynowe i indywidualne mistrzostwa Europy w rozwiązywaniu zadań szachowych. 

4.2. Liczbę zawodników z danej federacji uprawnionych do startu w mistrzostwach świata 
i w mistrzostwach Europy określa regulamin WFCC. Reprezentacja narodowa składa się z: 

4.2.1. 3-osobowej drużyny powoływanej na mistrzostwa świata lub 4-osobowej drużyny 
powoływanej na mistrzostwa Europy, 

4.2.2. dodatkowej 3-osobowej drużyny powoływanej na mistrzostwa świata lub 4-osobowej 
drużyny powoływanej na mistrzostwa Europy w przypadku gdy mistrzostwa 
organizowane są w Polsce, 

4.2.3. jednej osoby startującej indywidualnie, 

4.2.4. dwóch osób startujących indywidualnie w kategorii juniorów, kobiet lub seniorów 
(powyżej 60 lat). 

4.3. Skład reprezentacji narodowej dla punktów 4.2.1, 4.2.2 oraz 4.2.3 ustala się na podstawie 
kolejności następujących kryteriów: 

4.3.1. aktualny indywidualny mistrz świata, 

4.3.2. aktualny indywidualny mistrz Europy, 

4.3.3. aktualni indywidualni medaliści mistrzostw świata (zgodnie z kolejnością miejsc), 

4.3.4. aktualni indywidualni medaliści mistrzostw Europy (zgodnie z kolejnością miejsc), 

4.3.5. aktualny mistrz Polski, 

4.3.6. zawodnicy aktywni zajmujący miejsca 1-3 na liście rankingowej rozwiązujących WFCC 
z 1 stycznia danego roku (zgodnie z kolejnością miejsc), 

4.3.7. zawodnicy, którzy zajęli miejsca 4-6 na poprzednich indywidualnych mistrzostwach 
świata (zgodnie z kolejnością miejsc), 

4.3.8. zawodnicy, którzy zajęli miejsca 4-6 na poprzednich indywidualnych mistrzostwach 
Europy (zgodnie z kolejnością miejsc), 

4.3.9. zawodnicy, którzy zajęli miejsca 7-10 na poprzednich indywidualnych mistrzostwach 
świata (zgodnie z kolejnością miejsc), 

4.3.10.  zawodnicy, którzy zajęli miejsca 7-10 na poprzednich indywidualnych mistrzostwach 
Europy (zgodnie z kolejnością miejsc), 

4.3.11.  jeden zawodnik aktywny zajmujący miejsca 4-10 na liście rankingowej 
rozwiązujących WFCC z 1 stycznia danego roku spośród zawodników, którzy nie 
spełnili wcześniejszych kryteriów, 

4.3.12.  zawodnicy, którzy zajęli miejsca 2-6 na ostatnich mistrzostwach Polski (zgodnie 
z kolejnością miejsc), 

4.3.13.  aktywni polscy zawodnicy według kolejności miejsc na liście rankingowej 
rozwiązujących WFCC z 1 stycznia danego roku. 
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4.4. Skład reprezentacji narodowej dla punktu 4.2.4 ustala się na podstawie kolejności 
następujących kryteriów: 

4.4.1. medaliści mistrzostw świata juniorów (do 23 lat), kobiet lub seniorów (powyżej 
60 lat), 

4.4.2. juniorzy (do 23 lat), kobiety lub seniorzy (powyżej 60 lat), którzy brali udział 
w ostatnich mistrzostwach Polski (zgodnie z kolejnością miejsc zdobytych 
w mistrzostwach), 

4.4.3. aktywni juniorzy (do 23 lat), kobiety lub seniorzy (powyżej 60 lat) zgodnie 
z kolejnością miejsc na liście rankingowej rozwiązujących WFCC z 1 stycznia danego 
roku. 

4.5. Zawodnik jest nazywany aktywnym, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym uczestniczył 
w co najmniej dwóch liczonych do rankingu turniejach.  

4.6. Zawodnicy, którzy mają pierwszeństwo do reprezentowania kraju na mistrzostwach Europy, 
powinni potwierdzić zamiar uczestnictwa w mistrzostwach w terminie do 2 tygodni po 
mistrzostwach Polski. Zawodnicy, którzy mają pierwszeństwo do reprezentowania kraju na 
mistrzostwach świata, powinni potwierdzić zamiar uczestnictwa w mistrzostwach w terminie 
do 2 tygodni po mistrzostwach Europy. Potwierdzenie uczestnictwa w reprezentacji 
narodowej powinno być przekazane w ustalonym terminie przewodniczącemu Komisji 
Rozwiązywania Zadań PZSzach. Przekroczenie ustalonych terminów może skutkować utratą 
pierwszeństwa wynikającego z punktów 4.3 lub 4.4. Wyżej wymienione terminy mogą 
zostać zmienione na wniosek Komisji Rozwiązywania Zadań PZSzach przez wiceprezesa 
ds. sportowych.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Nominacje wszystkich reprezentantów Polski wymagają zatwierdzenia przez Zarząd 
PZSzach. 

5.2. Nominacja zawodnika na mistrzostwa świata i Europy nie jest równoznaczna 
z finansowaniem przez PZSzach jego udziału w tych mistrzostwach. 

5.3. Uprawnienia otrzymane na dany rok nie są przenoszone na następny. 

5.4. W przypadku zaistnienia sytuacji związanych z kadrą narodową lub reprezentacją, które nie 
zostały uregulowane w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje wiceprezes 
ds. sportowych. 

5.5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do wiceprezesa ds. sportowych. 

5.6. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd PZSzach w dniu 19.06.2016 r. i wchodzi 
w życie z i wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. 

5.7. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie na podstawie 
uchwały Zarządu Polskiego Związku Szachowego.  

5.8. Traci ważność „Regulamin powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków 
reprezentowania barw narodowych w Polskim Związku Szachowym” z dnia 26 stycznia 
2008 r. 

 

 

  wiceprezes ds. sportowych      prezes 
    /-/ Włodzimierz Schmidt     /-/ Tomasz Delega 
 


