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REGULAMIN  

KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

 
A.2.3. Szachiści zrzeszeni w klubach i WZSzach, będących członkami PZSzach, a za jego pośrednictwem FIDE, 

mają względnie mogą mieć nadane - za wypełnienie odpowiednich norm punktowych - następujące kategorie 

(jednakowe dla kobiet i dla mężczyzn): 

 

Tabela nr 1 
Kategoria szachowa(tytuł) Oznaczenie 

kategorii 
Punktacja 
rankingowa 

    Kobiety Mężcz. 

A. Tytuły międzynarodowe 
Arcymistrz międzynarodowy WGM      GM 2300 2500 
Mistrz międzynarodowy WIM         IM 2200 2400 
Mistrz FIDE WFM       FM 2100 2300 

B. Tytuły i kategorie krajowe centralne 
Mistrz krajowy M 2100 2300 
Kandydat na mistrza  K 2000 2200 
Kategoria pierwsza I 1800 2000 

C. Kategorie krajowe okręgowe 
Kategoria druga II 1600 1800 
Kategoria trzecia III 1400 1600 
Kategoria czwarta IV 1250 1400 
Kategoria piąta V 1100 1200 

Uwaga:  
(a) Wytłuszczonym drukiem zaznaczono wielkość rankingu FIDE. Liczba jest umownym 

poziomem siły gry zawodnika z danym tytułem i jednocześnie wymaganym rankingiem do 

nadania tego tytułu (w przypadku tytułów międzynarodowych oraz tytułów krajowych jest to 

punktacja rankingowa FIDE).  

(b) Dla polskich tytułów i kategorii, wielkości rankingu podane w tabeli są stałe dla 

wszystkich zawodników nie mających rankingu FIDE. Są przyjmowane jako podstawa do 

wszystkich obliczeń. 

(c) Zawodnika z tytułem międzynarodowym, nie mającego rankingu FIDE, przyjmuje się do 

celów klasyfikacyjnych z rankingiem PZSzach równym rankingowi mistrza krajowego. 

(d) Zawodnicy i zawodniczki z jedną lub dwiema normami na tytuł kandydata na mistrza, co 

oznacza się jako kategorie I+ (I++), ale nie mający rankingu FIDE, otrzymują rankingi 2100 

(mężczyźni) i 1900 (kobiety). 

A.2.3.1. Wszyscy szachiści, kobiety i mężczyźni, nie mający nadanej przynajmniej V 

kategorii są szachistami niesklasyfikowanymi z rankingiem R=1000 p. 

A.2.3.2. Dla rozróżnienia uzyskanych i nadanych norm na kategorie (tytuły) krajowe 

wprowadzone zostały następujące oznaczenia: 

● I norma na I kategorię II+ 

· I norma na tytuł kandydata na mistrza I+ 

· II norma na tytuł kandydata na mistrza I++ 

· I norma na tytuł mistrza krajowego k+ 

· II norma na tytuł mistrza krajowego k++ 

 

 

 

 



 

 

A.2.4 Postanowienia niniejszego regulaminu regulują wyłącznie warunki oraz tryb 

zdobywania i nadawania kategorii szachowych za wyniki sportowe w grze bezpośredniej 

A.2.4.1. Uzyskiwanie kategorii szachowych w grze korespondencyjnej i w kompozycji 

szachowej normują odrębne przepisy wydane przez Komisję Szachowej Gry 

Korespondencyjnej i Komisję Kompozycji Szachowej PZSzach. 

Poza ustaleniami w p. A.2.4.2, kategorie te nie mają zastosowania w grze bezpośredniej.  

A.2.4.2. Kategorie krajowe okręgowe uzyskane w grze korespondencyjnej są ważne, w 

drodze wyjątku, także w grze bezpośredniej, ale pod warunkiem wpisania ich do legitymacji 

szachowej przez właściwą Komisję Klasyfikacji i Ewidencji WZSzach.  

A.3. PUNKTACJA RANKINGOWA 

 

A.3.1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się: 

A.3.1.1. Dla zawodników zagranicznych mających ranking FIDE, przyjmuje się do celów 

klasyfikacyjnych rankingi publikowane na aktualnie obowiązującej Liście Rankingowej 

FIDE.  

A.3.1.2. Dla zawodników zagranicznych nie mających rankingu FIDE, do kategorii pierwszej 

włącznie, przyjmuje się ranking według tabeli nr 1, w p. A.2.3. 

A.3.1.3. Dla zawodników zagranicznych nie mających rankingu FIDE, a należących do 

federacji prowadzących klasyfikację opartą na podobnych systemie jak w FIDE lub PZSzach, 

przyjmuje się w celach klasyfikacyjnych ich rankingi publikowane na listach macierzystych 

federacji. 

Ustalenie powyższe ma moc obowiązującą w turniejach rozgrywanych systemem 

szwajcarskim w przypadkach, gdy lista startowa uczestników została sporządzona w oparciu 

o te rankingi. 

A.3.1.4 Dla zawodników zagranicznych z tytułami międzynarodowymi lub potwierdzonymi 

tytułami krajowymi, ale nie mających rankingu FIDE i będących członkami federacji, które 

nie prowadzą klasyfikacji zgodnie z wymaganiami p. A.3.1.3, przyjmuje się następujące stałe 

rankingi: 

● dla kobiet - 2000 p. 

● dla mężczyzn - 2200 p. 

A.3.1.5 W przypadkach wątpliwych lub wyraźnie odbiegających od przytoczonych ustaleń 

prawo weryfikacji punktacji rankingowej zawodników zagranicznych ma przewodniczący 

Komisji Klasyfikacji i Rankingu. 

 

A.3.2. Szachista uczestniczący w zawodach zachowuje przez cały czas trwania turnieju 

ranking obowiązujący w I rundzie, a w przypadku turniejów szwajcarskich w momencie 

ostatecznego ustalenia numerów startowych. Ranking ten winien być przyjmowany we 

wszystkich sytuacjach przewidzianych przepisami klasyfikacyjnymi. 

 

A.3.3. Znając rankingi wszystkich uczestników turnieju wyznacza się średni ranking turnieju.  

Średni ranking turnieju Rs oblicza się dzieląc sumę rankingów wszystkich uczestników 

turnieju przez liczbę uczestników turnieju: 

 

 

 

 



 

 

Wzór 1 

 

Uwaga: Otrzymany średni ranking turnieju zaokrągla się do liczby całkowitej, zawsze na 

korzyść zawodnika ocenianego, tj. „w górę"  

A.4. OBLICZANIE WYNIKU RANKINGOWEGO UZYSKANEGO W ZAWODACH 

A.4.1. Komisja Klasyfikacji i Rankingu PZSzach dokonuje obliczeń rankingowych do celów 

klasyfikacyjnych na podstawie nadesłanych lub uzyskanych przez Komisję wyników 

sportowych zawodów, przedstawionych zgodnie z wymogami punktu A.5. 

A.4.2. Do wyliczeń wielkości rankingu przyjmowane są rankingi zawodników, zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w rozdziale A.3 niniejszego regulaminu. 

A.4.3. Do obliczeń rankingowych nie bierze się pod uwagę rezultatów partii nie granych tj. 

przegranych i wygranych walkowerem oraz obustronnego walkoweru, względnie 

zweryfikowanych bez gry. 

 

A.4.4. Do obliczeń klasyfikacyjnych można przyjąć jako przegraną bez gry partię brakującą 

do limitu partii na daną kategorię z hipotetycznym zawodnikiem mającym ranking równy 

średniemu rankingowi przeciwników ocenianego zawodnika.  

 

A.4.5. Wynik rankingowy R osiągnięty w ocenianych zawodach, obliczany jest na podstawie 

wzoru: 

Wzór 2 

gdzie: 

Ri - ranking i-tego zawodnika  

n - liczba przeciwników w turnieju, czyli liczba rozegranych partii 

W - suma wygranych partii w zawodach (bez wygranych walkowerem) lub ogólna suma 

zdobytych punktów w ocenianych zawodach (również bez punktów zdobytych bez gry), 

P - suma przegranych partii w zawodach lub ogólna suma punktów straconych w ocenianych 

zawodach (bez przegranych walkowerem i punktów straconych bez gry). 

A.4.5.1. Wzór 2 jest wzorem zalecanym przez Komisję Klasyfikacji i Rankingu do 

dokonywania wszelkich obliczeń rankingowych na kategorie i tytuły krajowe. 

 

 

 



 

 

A.4.6. Wynik rankingowy R obliczony na podstawie wzoru 2 zaokrągla się do najbliższej 

liczby całkowitej. 

A.4.6.1. Końcówka 0.5 = 1 

A.4.7. Wynik rankingowy R może zostać wyznaczony również na podstawie następującej 

zależności: 

Wzór 3 

 

Ru = Rs + DR 

gdzie:  

Rs - wartość wyliczona według wzoru 1, w p. A.3.4  

Wzór 4 

A.4.7.1. Wielkości ΔR, w zależności od osiągniętego wyniku punktowego w zawodach (W-P) 

i liczby rozegranych partii, są zestawione w tabeli numer 2.  

Tabela nr 2 

   

W-P                                          n- liczba rozegranych partii 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 200 133 100 80 67 57 50 44 40 36 33 31 29 27 25 

2   267 200 160 133 114 100 89 80 73 67 62 57 53 50 

3     300 240 200 171 150 133 120 109 100 92 86 80 75 

4       320 267 229 200 178 160 145 133 123 114 107 100 

5         333 286 250 222 200 182 167 156 143 133 125 

6           343 300 267 240 218 200 185 171 160 150 

7             350 311 280 255 233 215 200 187 175 

8               356 320 291 267 246 229 213 200 

9                 360 327 300 277 257 240 225 

10                   364 333 308 286 267 250 

11                     367 338 314 293 275 

12                       369 343 320 300 

13                         371 347 325 

14                           373 350 

15                             375 

 

Uwaga: W przypadku, gdy różnica (W-P) ma znak ujemny tj., gdy suma punktów zdobytych 

jest mniejsza od sumy punktów straconych (bez przegranych i wygranych walkowerem), to 

wielkości ΔR odczytane z tabeli nr 2 winny być stosowane ze znakiem ujemnym.  

 

 



 

B.2.9. Tempo gry. Sumaryczny czas przeznaczony na partię.  

Liczba rund dziennie. 

Warunkiem koniecznym do nadania wypełnionych norm punktowych (rankingowych) na 

kategorie (tytuły) jest odpowiednie tempo gry, właściwy sumaryczny czas przeznaczony na 

partię i określona liczba rund w jednym dniu. Muszą być spełnione wymagania przedstawione 

w tabeli 3.   

Tabela nr 3 

Norma   
natyt. / kat. 

 Tempo gry Sumaryczny czas 
gry 

Liczba rund 
dziennie 

M 40 posunięć na 1,5 godz.+ 
0,5 godz. do zakończenia 

4 godz. 2 

K 30 posunięć na 1 godz.+ 0,5 
godz. do zakończenia 

3 godz. 3 

I 30 posunięć na 1 godz.+ 0,5 
godz. do zakończenia 

3 godz. 3 

II 1 godz. dla zawodnikana 
całą partię 

2 godz. 4 

III 1 godz. dla zawodnikana 
całą partię 

2 godz. 4 

IV 0,5 godz. dla zawodnikana 
całą partię 

1 godz. 6 

V 0,5 godz. dla zawodnikana 
całą partię 

1 godz. 6 

 

B.2.9.1. Wielkości podane w tabeli nr 3 określają minimalne dopuszczalne tempo gry i 

minimalny sumaryczny czas trwania partii oraz jednocześnie maksymalne dopuszczalne 

liczby rund w jednym dniu. 

B.2.9.2. Ewentualne odstępstwa od powyższych postanowień mogą mieć miejsce po 

uzyskaniu zgody KKiR PZSzach dla kategorii centralnych lub zgody właściwej Komisji 

Klasyfikacji i Rankingu WZSzach dla kategorii okręgowych. 

2.9.2.1. Uzyskanie wymaganej zgody, w oparciu o odpowiednio umotywowany wniosek 

organizatora turnieju, musi nastąpić przed rozpoczęciem zawodów.  

B.2.10. Limit partii 

Warunkiem nadania normy klasyfikacyjnej jest uzyskanie odpowiedniego wyniku przy 

jednoczesnym rozegraniu określonej minimalnej liczby partii w jednym turnieju: 

· dla normy mistrza krajowego - min 9 partii 

· dla normy kandydata na mistrza - min 9 partii 

· dla normy na I kategorię - min 9 partii 

· dla normy na II kategorię - min 7 partii 

· dla normy na III kategorię - min 7 partii 

· dla normy na IV kategorię - min 6 partii 

· dla normy na V kategorię - min 6 partii 

 

 

 



 

B.2.10.1. Można nadać kategorię (lub zaliczyć jednorazowe wypełnienie normy na tę 

kategorię) zawodnikowi, który rozegrał mniej partii niż wynika to z postanowień p.B.2.10, ale 

pod warunkiem, że uzyskał w nich tyle punktów, ile musiałby uzyskać z wymaganej 

minimalnej liczby partii. Przyjmuje się wtedy, że w partiach brakujących do wymaganego 

limitu miałby on rywali o rankingu równym średniemu rankingowi przeciwników z danego 

turnieju. 

B.5. ZGŁOSZENIA TURNIEJÓW  

TRYB ZATWIERDZANIA WNIOSKÓW KLASYFIKACYJNYCH 

 

B.5.1. Dla wszystkich imprez i turniejów, nie objętych Centralnym Kalendarzem Sportowym 

PZSzach, a w których ustalone zostały normy na zdobycie centralnych kategorii, wprowadza 

się obowiązek zgłoszenia tych zawodów przed ich rozpoczęciem do KKiR PZSzach. 

B.5.1.1. Zgłoszenie turnieju winno zawierać następujące podstawowe informacje: 

· datę rozpoczęcia turnieju,  

· datę zakończenia turnieju, 

· adres sali gry, 

· terminarz rozgrywek, 

· skład uczestników turnieju (dot. turniejów kołowych), 

· nazwisko sędziego zawodów lub organizatora (adres i telefony kontaktowe). 

B.5.1.2. Z imprez na szczeblu Wojewódzkiego Związku Szachowego z obowiązku zgłoszenia 

wyłączone zostają rozgrywki o drużynowe mistrzostwo województw wszystkich klas 

rozgrywkowych i finały indywidualnych mistrzostw województw. 

 

B.5.2. Wnioski klasyfikacyjne, uzyskane w turniejach nie zgłoszonych do KKiR lub tych, 

których charakter zdecydowanie różnił się w stosunku do informacji przedstawionych w 

zgłoszeniu, nie będą rozpatrywane w części dotyczącej norm na tytuły, a sprawa uznania 

norm na kategorie i tytuły szachowe uzależniona zostanie od decyzji Komisji. Komisja może 

odrzucić wniosek podając jako przyczynę „brak zgłoszenia turnieju". 

 

B.5.3. Komisja KKiR PZSzach, rozpatrująca wniosek klasyfikacyjny o nadanie kategorii, 

zatwierdza wniosek lub go odrzuca w formie uchwały ogłaszanej w komunikacie 

klasyfikacyjnym wydawanym przez Komisję lub ogłaszanym w oficjalnym Biuletynie 

PZSzach. 

B.5.3.1. Odrzucenie wniosku klasyfikacyjnego wymaga krótkiego uzasadnienia w tekście 

uchwały. 

B.5.3.2. Odwołanie od decyzji KKiR odrzucającej wniosek winno być złożone w terminie 6 

miesięcy od daty posiedzenia Komisji, na którym wniosek został odrzucony. 

 

B.5.4. Uchwała zatwierdzająca wniosek i nadająca tym samym kategorię lub normę na tę 

kategorię winna zawierać datę, od której obowiązuje nadana kategoria. 

 

 

 

 



 

B.5.5. O ile Komisja na swym posiedzeniu nie postanowi inaczej, za datę nadania kategorii 

(normy) ustala się: 

B.5.5.1. W przypadku centralnych kategorii i norm na te kategorie datę posiedzenia KKiR 

PZSzach, na którym podjęto uchwałę o nadaniu wnioskowanej kategorii (normy).  

B.5.5.2. W przypadku okręgowych kategorii szachowych datę zakończenia zawodów, o ile 

wniosek klasyfikacyjny został złożony w terminie przewidzianym postanowieniami 

niniejszego regulaminu. 

5.5.2.1. W przypadku wniosku opóźnionego, datą nadania kategorii jest data podjęcia 

uchwały o jej nadaniu przez KKiR. 

B.6. OBLICZANIE NORM KLASYFIKACYJNYCH 

 

B.6.1. Przyjmuje się jako zasadę, że dla zdobycia normy na jakąkolwiek kategorię zawodnik 

musi osiągnąć wynik procentowy nie mniejszy niż 30%.  

 

B.6.2. Uznaje się, że zawodnik wypełnił normę na daną kategorię, jeżeli osiągnięty przez 

niego wynik rankingowy R jest co najmniej równy wymaganemu dla danej kategorii Rmin i 

jeżeli jednocześnie zostały spełnione warunki (dla uzyskania danej normy) przewidziane 

postanowieniami niniejszego regulaminu 

B.6.2.1. Zestawienie rankingowych norm klasyfikacyjnych oraz wymaganych liczby partii, 

niezbędnych dla osiągnięcia norm przedstawiono w tabeli nr 4. W przypadku normy 

klasyfikacyjnej na tytuł mistrza krajowego i kandydata na mistrza podana została również 

norma w oparciu o ranking FIDE. 

 

Tabela nr 4 

                 
Norma 
Klasyfikacyjna 

Rankingowa norma klasyfikacyjna  Liczba 
partii PZSzach Rmin dla FIDE Rmin dla 

kobiet mężczyzn kobiet mężczyzn 
na tytuł mistrza 2200 2400 2200 2400 9 
na tytuł kandydata 2000 2200 2000 2200 9 
na I kategorię 1800 2000     9 

na II kategorię 1600 1800     7 

na III kategorię 1350 1550 
    

7 

na IV kategorię 1150 1300     6 

na V kategorię 1000 1050     6 

 

B.6.3. Liczbę punktów niezbędnych do osiągnięcia w danym turnieju klasyfikacyjnej normy 

punktowej dla danej kategorii, a tym samym dla wypełnienia normy na tę kategorię, można 

ustalić na podstawie następujących wzorów: 


