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REGULAMIN DRUÝYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 

EKSTRALIGA 

 

I. CELE 

1.1. Wyùonienie Dru¿ynowego Mistrza Polski. 

1.2. Wyùonienie klubów reprezentuj¹cych Polskê w Klubowym Pucharze Europy. 

1.3. Wyùonienie klubów spadaj¹cych do I Ligi. 

1.4. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w Polsce. 

1.5. Umo¿liwienie zawodnikom zdobywania wy¿szych tytuùów. 

 

II. ORGANIZATOR 

2.1. Organizatorem jest Polski Zwi¹zek Szachowy, który mo¿e rozpisaã konkurs ofert. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

3.1. Zawody rozgrywane s¹ w systemie 3 sesji (zjazdów) po 3 rundy. 

3.2. Terminy kolejnych sesji powinny zostaã uchwalone przez Zarz¹d PZSzach po konsultacji z 

szefem wyszkolenia oraz trenerami Kadry Narodowej i ogùoszone przynajmniej 85 dni przed 

dniem pierwszej rundy (zaù¹cznik nr 1). 

3.3. Zmiana ogùoszonych terminów mo¿e zostaã dokonana przez Zarz¹d PZSzach tylko w 

wyj¹tkowych sytuacjach, na wspólny wniosek szefa wyszkolenia oraz trenerów Kadry 

Narodowej. 

3.4. W przypadku rezygnacji przez PZSzach z rozpisania konkursu ofert, pierwszeñstwo w wyborze 

miejsca rozgrywania kolejnych sesji przysùuguje klubom, które zdobyùy najwy¿sze miejsca w 

poprzednich zawodach i które zadeklarowaùy chêã wspóùuczestniczenia w organizacji w stopniu 

wymaganym przez PZSzach (zaù¹cznik nr 1). 

 

IV. UCZESTNICTWO 

4.1. Prawo udziaùu w zawodach przysùuguje dru¿ynom klubów zarejestrowanych w PZSzach, 

posiadaj¹cych licencjê oraz uregulowane skùadki czùonkowskie. 

4.2. Jeden klub mo¿e byã reprezentowany tylko przez jedn¹ dru¿ynê. 

4.3. Uprawnienia uczestnictwa przysùuguj¹ klubom (zaù¹cznik nr 1), które: 

4.3.1. zajêùy miejsca 1-8 w Ekstralidze w roku poprzednim, 

4.3.2. zajêùy miejsca 1-2 w I Lidze w roku poprzednim. 
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4.4. Rezerwowymi s¹ kluby, które zajêùy miejsca 3-7 w I Lidze rozegranej w roku poprzednim, w 

kolejno�ci zajêtych miejsc (zaù¹cznik nr 1). 

 

V. ZG£OSZENIA 

5.1. Kluby zobowi¹zane s¹ do przesùania potwierdzenia udziaùu w zawodach na adresy elektroniczne: 

sêdziego gùównego, wiceprezesa PZSzach ds. sportowych i dyrektora Ekstraligi,  

w nieprzekraczalnym terminie do 36 dni przed dniem pierwszej rundy. Wraz ze zgùoszeniem 

nale¿y dokonaã opùat: startowej i organizacyjnej (zaù¹cznik nr 2). 

5.2. Kluby, które nie potwierdz¹ udziaùu w zawodach zgodnie z wymogami okre�lonymi w punkcie 

5.1.: 

5.2.1. trac¹ prawo gry w Ekstralidze, 

5.2.2. zostaj¹ zdegradowane do II Ligi rozgrywanej w roku nastêpnym, lub bie¿¹cym - na 

wniosek klubu, 

5.2.3. zostaj¹ rezerwowymi do I Ligi rozgrywanej w roku nastêpnym, zgodnie z Regulaminem  

I Ligi. 

5.3. Kluby, które potwierdziùy udziaù w zawodach zgodnie z wymogami okre�lonymi w punkcie 5.1., 

zobowi¹zane s¹ do przesùania skùadu dru¿yny na adresy elektroniczne: sêdziego gùównego, 

wiceprezesa PZSzach ds. sportowych i dyrektora Ekstraligi, w nieprzekraczalnym terminie do 15 

dni przed dniem pierwszej rundy. Wraz ze zgùoszeniem nale¿y dokonaã opùat rankingowych za 

wszystkich zgùoszonych zawodników (zaù¹cznik nr 3). 

5.4. Kluby, które potwierdziùy udziaù w zawodach zgodnie z wymogami okre�lonymi w punkcie 5.1., 

lecz nie speùniùy wymogów okre�lonych w punkcie 5.3.: 

5.4.1. trac¹ prawo gry w Ekstralidze, 

5.4.2. zostaj¹ zdegradowane do II Ligi rozgrywanej w roku nastêpnym, lub bie¿¹cym - na 

wniosek klubu, 

5.4.3. ponosz¹ karê finansow¹ w wysoko�ci 1800 zùotych. 

5.5. Kluby, które speùniùy wymogi okre�lone w punktach: 5.1. oraz 5.3., a nastêpnie wycofaùy siê z 

zawodów przed rozpoczêciem I rundy: 

5.5.1. trac¹ prawo gry w Ekstralidze, 

5.5.2. zostaj¹ zdegradowane do ligi wojewódzkiej, 

5.5.3. ponosz¹ karê finansow¹ w wysoko�ci 3600 zùotych. 

5.6. W przypadku rezygnacji klubów z udziaùu lub utraty przez nich uprawnieñ, wiceprezes ds. 

sportowych bezzwùocznie informuje kluby rezerwowe, dopasowuj¹c terminy realizacji 

obowi¹zków opisanych w punktach 5.1. i 5.3. 

5.7. Kluby, które speùniùy wymogi okre�lone w punktach: 5.1. oraz 5.3., a nastêpnie wycofaùy siê z 

zawodów po rozpoczêciu I rundy: 

5.7.1. trac¹ prawo gry w Ekstralidze, 

5.7.2. zostaj¹ zdegradowane do ligi wojewódzkiej, 

5.7.3. ponosz¹ karê finansow¹ w wysoko�ci 5400 zùotych. 

5.8. W przypadku wycofania siê klubów z zawodów po rozpoczêciu I rundy, skùad Ekstraligi nie jest 

uzupeùniany o kluby rezerwowe. 

5.9. W przypadku rezygnacji klubów z udziaùu lub utraty przez nich uprawnieñ, poniesione ju¿ opùaty, 

wymienione w punktach 5.1. i 5.3., nie podlegaj¹ zwrotowi. 

5.10. W przypadku rezygnacji klubu ze startu w Ekstralidze, mo¿liwe jest przeniesienie uprawnieñ do 

startu w Ekstralidze na inny klub, po speùnieniu wszystkich poni¿szych warunków: 

 5.10.1. Co najmniej 6 zawodników, którzy startowali w reprezentacji rezygnuj¹cego klubu w 

 Ekstralidze w roku poprzednim (minimum 3 partie), zmieniùo przynale¿no�ã klubow¹ na 

 wnioskuj¹cy klub. 

 5.10.2. Pomiêdzy klubami zostaùa zawarta umowa przeniesienia uprawnieñ do startu w   

 Ekstralidze, nie maj¹ca charakteru komercyjnego. 

 5.10.3. Decyzjê w przedmiotowej sprawie podejmuje wiceprezes ds. sportowych, odwoùanie do 

 Zarz¹du PZSzach.  
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VI. SYSTEM ROZGRYWEK, PRZEPISY I TEMPO GRY 

6.1. Zawody rozgrywane s¹ systemem koùowym. 

6.2. Tempo gry wynosi 90 minut na 40 posuniêã plus 30 minut na dokoñczenie partii, z dodawaniem 

30 sekund na ka¿de posuniêcie od pocz¹tku partii. 

6.3. Obowi¹zuj¹ aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach. 

6.4. Do dru¿yny mo¿na zgùosiã najwy¿ej 15 zawodników (mê¿czyzn lub kobiet). Po upùywie terminu 

okre�lonego w punkcie 5.3., skùad dru¿yny, w tym kolejno�ã zawodników, nie mo¿e ulec 

zmianie. 

6.5. Weryfikacja skùadów dru¿yn nastêpuje na Odprawie Technicznej. Zawodnicy zgùoszeni w 

skùadzie, ale nieposiadaj¹cy wówczas uprawnieñ do gry w barwach klubu, zostan¹ dopuszczeni 

do rozgrywek dopiero po speùnieniu wymaganych formalno�ci.  

6.6. Wpis w Centralnym Rejestrze PZSzach jest wystarczaj¹cym dowodem uprawnieñ zawodnika 

polskiego (obywatelstwo polskie lub POL na li�cie rankingowej FIDE) do gry w reprezentacji 

klubu. Kierownik lub kapitan dru¿yny musi udokumentowaã sêdziemu gùównemu uprawnienia do 

gry w reprezentacji klubu tylko tych zawodników polskich, którzy w Centralnym Rejestrze 

PZSzach nie figuruj¹ jako zawodnicy klubu. 

6.7. Zawodnicy wypo¿yczeni oraz zagraniczni uzyskuj¹ uprawnienia do reprezentowania klubu w 

zawodach po uiszczeniu za nich dodatkowej opùaty (zaù¹cznik nr 3). 

6.8. W jednym cyklu rozgrywek szczebla centralnego zawodnik mo¿e wyst¹piã w ró¿nych dru¿ynach 

nale¿¹cych do tego samego klubu, jednak¿e tylko w jednej lidze mo¿e rozegraã wiêcej ni¿  

3 partie. 

6.9. Po rozegraniu jednej partii, zawodnik traci mo¿liwo�ã reprezentowania innego klubu w danym 

roku w cyklu rozgrywek szczebla centralnego. 

6.10. Zawodnicy polscy musz¹ posiadaã licencjê zawodnicz¹ PZSzach. 

6.11. Mecze rozgrywane s¹ na 6 szachownicach, przy czym w ka¿dym meczu w ka¿dej z dru¿yn: 

6.11.1. kolejno�ã zawodników na szachownicach 1-5 musi byã zgodna z kolejno�ci¹ w 

zgùoszeniu, 

6.11.2. na szachownicy szóstej musi wystêpowaã kobieta, 

6.11.3. mo¿e uczestniczyã jeden zawodnik zagraniczny lub dwóch, je¿eli co najmniej jeden z 

nich jest z kraju nale¿¹cego do Unii Europejskiej (decyduje wpis na li�cie rankingowej 

FIDE). 

6.12. Kapitanem dru¿yny na mecz mo¿e byã dowolna osoba wyznaczona przez klub. 

6.13. Szczegóùowe prawa i obowi¹zki kapitana dru¿yny powinien omówiã sêdzia gùówny podczas 

Odprawy Technicznej. 

6.14. Zmianê skùadu dru¿yny lub kapitana na mecz nale¿y zgùosiã sêdziemu najpóêniej na 1h15min 

przed planowanym rozpoczêciem rundy. Informacje te zostan¹ ogùoszone na sali gry oraz w 

Internecie na 1h przed planowanym rozpoczêciem rundy. 

6.15. W przypadku niezgùoszenia zmiany skùadu dru¿yny, obowi¹zuje skùad z rundy poprzedniej, a w 

przypadku rundy pierwszej - skùad podstawowy, to jest zùo¿ony z zawodników znajduj¹cych siê 

w zgùoszeniu na miejscach 1-5 oraz najwy¿ej zgùoszonej kobiety z miejsc 6-15. 

6.16. W przypadku niezgùoszenia zmiany kapitana na mecz, funkcjê tê peùni osoba wyznaczona na 

kapitana w rundzie poprzedniej. 

6.17. Dru¿yna ma prawo rozpocz¹ã mecz, pod warunkiem obecno�ci przy szachownicy przynajmniej 

czterech zawodników wpisanych do protokoùu meczowego aktualnej rundy. 

6.18. Za ka¿d¹ partiê oddan¹ walkowerem, klub ponosi karê finansow¹ w wysoko�ci 300 zùotych. 

6.19. Ka¿dy zawodnik, który pojawi siê przy szachownicy z opóênieniem wiêkszym ni¿ 15 minut od 

momentu rozpoczêcia rundy, przegrywa partiê. 

6.20. W Mistrzostwach obowi¹zuje zakaz zgadzania siê na remis przed wykonaniem 30 

posuniêcia czarnych. Zawodnicy ùami¹cy zakaz bêd¹ karani pora¿k¹. Zawodnik, któremu 
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zaproponowano remis przed 30 posuniêciem czarnych powinien przywoùaã sêdziego. Jego 

przeciwnik powinien zostaã ukarany zgodnie z przepisami gry.  

 

VII. OCENA WYNIKÓW 

7.1. Kolejno�ã miejsc zajêtych przez dru¿yny ustala siê wedùug nastêpuj¹cych kryteriów: 

7.1.1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 

pkt.), 

7.1.2. Suma punktów (tzw. maùych) zdobytych przez wszystkich zawodników dru¿yny (wygrana 

1 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0 pkt.), 

7.1.3. Wyniki bezpo�rednich meczów, uwzglêdniaj¹ce w pierwszej kolejno�ci punkty meczowe, 

a przy braku rozstrzygniêcia tak¿e punkty maùe (tzw. maùa tabela), 

7.1.4. Suma punktów na pierwszej szachownicy, a w przypadku równo�ci na kolejnych 

szachownicach, 

7.1.5. Losowanie. 

7.2. Zawodnik jest klasyfikowany na najni¿szej z szachownic na których wyst¹più. Kolejno�ã miejsc 

na szachownicach ustala siê wedùug nastêpuj¹cych kryteriów: 

7.2.1. Liczba zdobytych punktów, 

7.2.2. Wynik procentowy, 

7.2.3. Wynik rankingowy FIDE (Rp), 

7.2.4. Miejsce dru¿yny. 

 

VIII. NAGRODY I WYRÓÝNIENIA 

8.1. Zwyciêski klub otrzymuje tytuù Dru¿ynowego Mistrza Polski. 

8.2. Trzy najlepsze kluby otrzymuj¹ medale Dru¿ynowych Mistrzostw Polski. 

8.3. Najlepsze kluby, w kolejno�ci zajêtych miejsc, uzyskuj¹ prawo startu w Klubowym Pucharze 

Europy odbywaj¹cym siê w kolejnym roku. Maksymaln¹ liczbê dru¿yn z Polski okre�la ECU. W 

przypadku rezygnacji klubów, uprawnienia przechodz¹ na kolejne kluby, speùniaj¹ce wymogi 

ECU. 

8.4. Kluby, które zajm¹ miejsca 9-10 spadaj¹ do I Ligi. 

8.5. Rodzaj i wysoko�ã nagród za wyniki dru¿ynowe i indywidualne ogùaszane s¹ w komunikacie 

organizacyjnym. 

 

IX. FINANSOWANIE 

9.1. Koszty organizacji zawodów ponosi organizator. 

9.2. Koszty uczestnictwa w zawodach ponosz¹ kluby. 

9.3. Opùaty:  

9.3.1. startow¹, 

9.3.2. organizacyjn¹, 

9.3.3. rankingow¹, 

9.3.4. za start zawodników wypo¿yczonych, 

9.3.5. za start zawodników zagranicznych, 

w kwotach ustalonych w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach i w terminach 

okre�lonych w punktach: 5.1., 5.3. i 6.7, nale¿y wpùaciã na konto PZSzach (zaù¹cznik nr 1). 

 Przy wypo¿yczeniu zawodnika (wymienionego w zaù¹czniku nr 3) z innego klubu, 

obowi¹zuje za ka¿d¹ sesjê, 1/3 opùaty za wypo¿yczenie zawodnika.  

 

X. SÆDZIOWANIE 

10.1. Zawody, podczas wszystkich 3 sesji, prowadzi ten sam sêdzia gùówny, posiadaj¹cy klasê IA,  

z pomoc¹ sêdziów asystentów, posiadaj¹cych przynajmniej klasê FA. 
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10.2. Sêdziego gùównego wyznacza dyrektor Ekstraligi. 

10.3. Sêdzia gùówny wyznacza swojego zastêpcê, posiadaj¹cego klasê IA, który w razie konieczno�ci 

przejmuje jego obowi¹zki. 

10.4. Sêdziów asystentów na dan¹ sesjê wyznacza sêdzia gùówny, w porozumieniu z organizatorem 

tej sesji. 

10.5. Wszyscy sêdziowie musz¹ posiadaã aktualn¹ licencjê sêdziowsk¹ oraz mieã uiszczon¹ roczn¹ 

opùatê uprawniaj¹c¹ do sêdziowania zawodów w danym roku. 

10.6. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sêdzia asystent. 

10.7. Od decyzji sêdziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwoùania siê do sêdziego 

gùównego. 

10.8. Decyzje podjête przez sêdziego gùównego s¹ ostateczne. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE 

11.1. Za stan zdrowia zawodnika i jego zdolno�ã do udziaùu w zawodach odpowiada klub. 

11.2. Sêdzia na bie¿¹co publikuje w Internecie wszystkie wyniki zawodów, a Organizator pliki z 

zapisami partii w formacie PGN. 

11.3. Organizator zobowi¹zany jest przesùaã w formie elektronicznej do biura PZSzach Komunikat 

Organizacyjny zawodów przynajmniej 50 dni przed ich rozpoczêciem. Komunikat Organizacyjny 

powinien zostaã opublikowany na stronie PZSzach niezwùocznie po zatwierdzeniu przez 

wiceprezesa ds. sportowych. 

11.4. Sêdzia gùówny ma obowi¹zek wysùaã w ci¹gu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie 

elektronicznej do przewodnicz¹cego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach. 

11.5. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu nale¿y do wiceprezesa ds. sportowych PZSzach, a w 

czasie zawodów do sêdziego gùównego. 

 

 

 przewodnicz¹cy Rady Zawodników     wiceprezes ds. sportowych 

     /-/ Bartùomiej Macieja        /-/ Wùodzimierz Schmidt  
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Zaù¹cznik nr 1 

 

Terminy, miejsca i organizatorzy sesji (zjazdów): 

I 24-26.06.2016 Gorzów Wlkp.  KSz STILON Gorzów Wlkp. 

II 23-25.09.2016 Wrocùaw   KSz Polonia Wrocùaw 

III 07-09.10.2016 Katowice    KSz Hetman Katowice 

 

Strona internetowa zawodów: ekstraliga.pzszach.pl 

Adres elektroniczny sêdziego gùównego Rafaù Siwik: rafal@siwik.pl 

Adres elektroniczny wiceprezesa ds. sportowych PZSzach: wlodzimierz.schmidt@gmail.com 

Adres elektroniczny dyrektora Ekstraligi Anna Przeêdziecka: a.przezdziecka@pzszach.org.pl 

 

Nazwa banku i numer konta PZSzach: 

BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 

Numery startowe dru¿yn wylosowano 29 stycznia 2016 w biurze PZSzach: 

 
Numer 

startowy 
Nazwa dru¿yny 

1 Akademia Szachowa Future Processing Gliwice 

2  Sz.S.O.N. "Zagùêbie" D¹browa Górnicza 
3 UKS ROTMISTRZ Grudzi¹dz  
4 WASKO HETMAN Katowice  
5 OKSiR Baumatech Wisznia Maùa  
6 KSz MIED� Legnica  
7 Baszta MOS Ýnin  
8 TS Wisùa Kraków  
9 KSz STILON Gorzów Wlkp.  
10 VOTUM SA POLONIA Wrocùaw  

 

  

 Dru¿yny rezerwowe: 

1. SSz GMINY Pawùowice 

2. LKS WRZOS Miêdzyborów 

3. DRAKON SKOK Chmielewskiego Lublin 
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Zaù¹cznik nr 2 (Termin zgùoszenia do 19 maja 2016) 

 

.........................................    ............................................. 

         (piecz¹tka klubu)      (miejsce, data) 

 

POTWIERDZENIE UDZIA£U DRUÝYNY KLUBOWEJ W EKSTRALIDZE 2016 

Klub (peùna nazwa)  

Nazwa dru¿yny *  

Adres, telefon, 

fax, e-mail 

 

 

Nr licencji PZSzach  

 

Osoba upowa¿niona do reprezentowania podmiotu: 

Imiê, nazwisko    stanowisko    podpis 

 

.............................................................................................................................  

 

Potwierdzenie wpùat (prosimy o podanie daty wpùaty i nr dokumentu) 

1. Skùadka roczna.................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

2. Opùaty: startowa i organizacyjna............................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

 

* Nazwa dru¿yny jest to nazwa, która bêdzie podawana w oficjalnych wynikach i komunikatach. 

Nazwa powinna odzwierciedlaã podmiot, który reprezentuje dru¿yna � klub, mo¿e tak¿e zawieraã 

dodatkowo nazwê sponsora. 
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Zaù¹cznik nr 3 (Termin zgùoszenia do 9 czerwca 2016) 

 

 

.........................................    ............................................. 

         (piecz¹tka klubu)      (miejsce, data) 

 

SK£AD DRUÝYNY KLUBOWEJ NA EKSTRALIGÆ 2016 

Klub (peùna nazwa)  

Nazwa dru¿yny  

Lp. Nazwisko i imiê 
Ranking FIDE na 

1.06.2016 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

Osoba upowa¿niona do reprezentowania podmiotu: 

Imiê, nazwisko    stanowisko    podpis 

 

.............................................................................................................................  

 

Potwierdzenie wpùat (prosimy o podanie sumy, daty wpùaty i nr dokumentu) 

1. Opùaty rankingowe............................................................................................... 

............................................................................................................................. 

2. Opùaty za zawodników zagranicznych i wypo¿yczonych.............................................  

............................................................................................................................. 


