Ponieważ prace nad Regulaminem Kwalifikacyjnym wciąż trwają,
zdecydowaliśmy się opublikować tę jego część, która została już
zatwierdzona, a która dotyczy możliwości uzyskiwania norm w turniejach
5-7 rundowych. Zmiany w stosunku do pierwotnego dokumentu
oznaczone są kolorem czerwonym.
B.2. WARUNKI UZYSKANIA KATEGORII (TYTUŁÓW)
B.2.1. Wypełnienie normy na tytuł międzynarodowy może nastąpić
wyłącznie w turnieju międzynarodowym lub w mistrzostwach Polski, o ile
zostały zgłoszone do FIDE i spełniają określone warunki ogłoszone przez
Międzynarodową Federację Szachową.
B.2.2. Warunkiem nadania każdej z centralnych kategorii szachowych jest
dwukrotne wypełnienie normy punktowej (rankingowej) na tę kategorię
w turniejach minimum 9 rundowych lub minimum trzykrotne w turniejach
5-7 rundowych (w tym wypadku wymagane jest rozegranie co najmniej
17 partii).
B.2.2.1. Dla uzyskania każdej okręgowej kategorii szachowej wystarcza
jednorazowe wypełnienie normy punktowej (rankingowej).
B.2.3. W turniejach klasyfikacyjnych, w których ustalona została
możliwość zdobycia normy na kategorię centralną nie dopuszcza się
rozgrywania więcej niż trzech rund dziennie.
B.2.4. Centralne kategorie mogą być zdobywane wyłącznie w turniejach
indywidualnych jedno lub dwukołowych, turniejach szwajcarskich oraz
turniejach drużynowych jedno lub dwukołowych.
B.2.4.1. W przypadku rozgrywania turnieju składającego się z eliminacji i
finału można składać wniosek obejmujący obie fazy turnieju łącznie.
B.2.5. Turniej szachowy o założeniach wyłącznie klasyfikacyjnych musi
bezwzględnie spełniać warunek, że każdy z uczestników ma ustanowioną
normę klasyfikacyjną na wyższą kategorię szachową lub podlega ocenie
rankingowej FIDE.
B.2.5.1. W ocenie klasyfikacyjnej turnieju wyniki zawodników
podnoszących w sposób sztuczny średni ranking turnieju mogą zostać
pominięte.
B.2.6. Czas trwania indywidualnego turnieju klasyfikacyjnego, czyli
każdego indywidualnego turnieju, w którym zostały ustanowione normy na
zdobycie kategorii, nie może przekraczać 90 dni kalendarzowych.
(…)
B.2.8. Normy na tytuł kandydata na mistrza krajowego (k)
B.2.8.1. Tytuł kandydata na mistrza krajowego może być nadany
wyłącznie zawodnikowi,
który po wypełnieniu norm punktowych analogicznie jak w B.2.2., ma w
okresie ich
ważności, przynajmniej ranking FIDE R = 2100 p. (mężczyźni), względnie
R= 1900 p. (kobiety)
na aktualnej liście rankingowej FIDE.
(…)

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 (z uwzględnieniem B.2.2)
• dla normy na I kategorię - min 9 partii (z uwzględnieniem B.2.2)
• 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.2.10.2. W zawodach, w których rozegrano więcej partii, niż minimum
wymagane do oceny klasyfikacyjnej, można pominąć partie wygrane z
zawodnikami, których udział w zawodach pogarsza średni ranking.
Jednakże liczba partii przedstawionych do oceny klasyfikacyjnej nie może
być mniejsza niż wymagana w p. B.2.10.
B.2.10.3. Jeżeli turniej składa się z większej liczby rund niż wymagane
minimum dla poszczególnych kategorii to zawodnik, po uzyskaniu normy
(po rozegraniu minimalnej liczby partii), ma prawo przed zakończeniem
rozgrywek, zgłosić sędziemu ten fakt i dokonać zastrzeżenia by pozostałe
partie grane przez niego w turnieju nie były już brane pod uwagę przy
ustalaniu normy. Zgłoszenie normy wraz z zastrzeżeniem musi być
dokonane w formie pisemnej, a później dołączone do wniosku o nadanie
normy na kategorię. Możliwość ta nie dotyczy indywidualnych turniejów
kołowych.
B.2.10.4. Zasad z punktów B.2.10.1. B.2.10.2 i B.2.10.3 nie stosuje się do
obliczania normy 5-7 rundowej (według pkt. B.2.2) w turniejach minimum
9 rundowych. Jedynym odstępstwem jest przypadek, gdy brakujące do
limitu partie nie zostały rozegrane z powodu nie stawienia się do gry
przeciwników ocenianego zawodnika.
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