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WYKONYWANIE POSUNIĘĆ 

4.1 Każde posunięcie musi być wykonane wyłącznie jedną ręką.  

4.2.1. Jedynie zawodnik, będący na posunięciu, może poprawić ustawienie jednej lub kilku bierek na ich polach, 
jednakże pod warunkiem, że uprzednio wyraźnie zgłosi zamiar poprawienia bierek na szachownicy (np. mówiąc 
„poprawiam“, angielskie „I adjust“ albo francuskie „j'adoube“),  4.2.2. Jakikolwiek inny fizyczny kontakt z bierką, z 
wyjątkiem całkowicie przypadkowego kontaktu, będzie traktowany jako zamierzony.   

 4.3 Z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 4.2, jeżeli zawodnik będący na posunięciu dotknął stojącej na 
szachownicy, z zamiarem wykonania posunięcia:  4.3.1. jednej lub więcej spośród własnych bierek, to musi wykonać 
posunięcie pierwszą dotkniętą bierką, którą można wykonać posunięcie,   

4.3.2. jednej lub więcej bierek przeciwnika, to wówczas musi zbić pierwszą dotkniętą bierkę, która może być zbita,  
4.3.3. jednej lub więcej bierek obu kolorów, to wówczas musi zbić pierwszą dotkniętą bierkę przeciwnika własną 
bierką, którą pierwszą dotknął. Jeśli to jest nieprawidłowe posunięcie, to musi wykonać posunięcie pierwszą dotkniętą 
bierką, którą można wykonać posunięcie lub zbić pierwszą dotkniętą bierkę przeciwnika, która może być zbita. Jeżeli 
nie można ustalić, która z bierek (własna czy przeciwnika) została dotknięta pierwsza, to wtedy przyjmuje się, że 
własna bierka została dotknięta wcześniej.   

 4.4 Jeżeli zawodnik będący na posunięciu  4.4.1. dotknie swojego króla i wieży, to musi wykonać roszadę (w 
kierunku dotkniętej wieży), jeśli ta roszada jest możliwa, 4.4.2. celowo dotknie wieży, a następnie króla, to roszada w 
kierunku tej wieży nie jest dozwolona w tym posunięciu i taką sytuację regulują przepisy art. 4.3.1, 4.4.3. 
zamierzający wykonać roszadę, dotknie króla i następnie wieży i okaże się, że roszady z tą wieżą nie można wykonać, 
to zawodnik musi wykonać inne prawidłowe posunięcie królem, które może być roszadą w kierunku drugiej wieży. 
Jeśli król również nie może wykonać prawidłowego posunięcia, to zawodnik może wykonać dowolne prawidłowe 
posunięcie, 4.4.4. promuje pionka, wybór nowej figury jest zakończony z chwilą, gdy nowa figura dotknie pola 
promocji.   

4.5 Jeżeli żadna z dotkniętych bierek, zgodnie z art. 4.3 lub art. 4.4, nie może wykonać prawidłowego posunięcia, ani 
nie może być prawidłowo zbita, to zawodnik może wykonać dowolne prawidłowe posunięcie.  

 4.6.  Promocja pionka może być wykonana w różny sposób: 4.6.1.   pionek nie musi być postawiony na polu 
promocji, 4,6.2.   usunięcie pionka i postawienie nowej figury na polu promocji może być dokonane w dowolnej 
kolejności. 4.6.3.  Jeżeli na polu promocji stoi figura przeciwnika, to musi być zbita.  

 4.7. Jeżeli zawodnik wykonujący prawidłowe posunięcie lub jego część, odjął rękę od bierki, którą postawił na polu, 
to w tym posunięciu nie może tej bierki przestawić na inne pole. Posunięcie uważa się za wykonane:   4.7.1.  w 
przypadku bicia, kiedy zbita bierka została usunięta z szachownicy i zawodnik umieścił własną bierkę na tym nowym 
polu oraz odjął rękę od zbitej bierki,  4.7.2.  w przypadku roszady, kiedy zawodnik odjął rękę od wieży postawionej na 
polu, które przekroczył król. W sytuacji, kiedy zawodnik wypuścił króla z ręki, posunięcie nie jest jeszcze wykonane, 
ale zawodnik nie ma prawa zrobić żadnego innego posunięcia poza roszadą w tym kierunku, jeżeli takie posunięcie 
jest prawidłowe. Jeżeli roszada z tą wieżą jest nieprawidłowa, to zawodnik musi zrobić inne prawidłowe posunięcie 
królem, włączając w to roszadę z drugą wieżą. Jeżeli król nie ma możliwości wykonania prawidłowego posunięcia, to 
zawodnik może wykonać dowolne prawidłowe posunięcie,  4.7.3.  w przypadku promocji pionka, kiedy zawodnik 
odjął rękę od nowej figury umieszczonej na polu promocji i pionek został usunięty z szachownicy.   

4.8.  Zawodnik traci prawo reklamacji z tytułu naruszenia przez przeciwnika przepisów art. 4.1 do 4.7, z chwilą 
dotknięcia jakiejkolwiek bierki na szachownicy z zamiarem wykonania nią posunięcia lub zbicia.  

 4.9. Jeżeli zawodnik nie jest zdolny do wykonywania posunięć na szachownicy, to tę czynność może wykonywać 
wyznaczony przez niego asystent, zaakceptowany przez sędziego.   



 

 

  

ARTYKUŁ 5  ZAKOŃCZENIE PARTII  

 5.1.1.  Partię wygrywa zawodnik, który zamatował króla przeciwnika. Mat natychmiast kończy partię pod 
warunkiem, że posunięcie prowadzące do pozycji matowej było wykonane w zgodzie z art. 3 oraz art. 4.2 - 4.7. 5.1.2.  
Partię wygrywa zawodnik, którego przeciwnik oświadczył, że poddaje się. Poddanie natychmiast kończy partię.   

5.2.1.  Partia kończy się remisem, gdy zawodnik będący na posunięciu nie może wykonać żadnego prawidłowego 
posunięcia, a jego król nie jest szachowany. Taką pozycję określa się słowem „pat”. Pat natychmiast kończy partię, 
pod warunkiem, że posunięcie prowadzące do pozycji patowej było wykonane w zgodzie z art. 3 oraz art. 4.2 - 4.7. 
5.2.2.  Partia kończy się remisem, jeśli powstaje pozycja, w której żaden z zawodników nie może zamatować króla za 
pomocą jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć. Pojawienie się tzw. „martwej pozycji“ natychmiast kończy partię, 
pod warunkiem, że posunięcie prowadzące do tej pozycji było wykonane w zgodzie z art. 3 oraz art. 4.2- 4.7. 5.2.3.  
Partia kończy się remisem w wyniku porozumienia pomiędzy obydwoma zawodnikami w trakcie partii, pod 
warunkiem, że obaj zawodnicy wykonali przynajmniej jedno posunięcie. Zgoda na remis natychmiast kończy partię.    

9.1.2. Jeżeli regulamin turniejowy dopuszcza zgadzanie się na remis, to muszą być przestrzegane następujące zasady: 
9.1.2.1.  Zawodnik może złożyć propozycję remisu jedynie bezpośrednio po wykonaniu swojego posunięcia na 
szachownicy, a przed przełączeniem zegara, który naciska dopiero po złożeniu propozycji. Oferta złożona w trakcie 
gry, w inny sposób, jest też ważna, ale należy brać pod uwagę art. 11.5. Do oferty remisowej nie wolno dołączać 
żadnych warunków. W każdym przypadku złożona oferta nie może być wycofana i pozostaje ważna do chwili, gdy 
przeciwnik ją zaakceptuje, bądź odrzuci ustnie albo przez dotknięcie bierki z zamiarem wykonania posunięcia lub 
bicia, względnie do momentu, gdy partia zakończy się w inny sposób.  9.1.2.2.  Oferta remisowa powinna być 
zaznaczona na zapisach obu zawodników symbolem (=). 9.1.2.3.  Reklamacja remisu, zgodnie z art. 9.2 lub 9.3 jest 
traktowana jako propozycja remisu.  

 9.2.1.  Partia kończy się remisem, jeżeli zawodnik będący na posunięciu składa prawidłową reklamację, że identyczna 
pozycja przynajmniej po raz trzeci (niekoniecznie przez powtórzenie tych samych posunięć):  9.2.1.1.  pojawi się na 
szachownicy, po posunięciu, które już zapisał na blankiecie, i które nie może być zmienione, i zadeklarował sędziemu 
zamiar jego wykonania albo  9.2.1.2.  właśnie pojawiła się na szachownicy, a zawodnik reklamujący remis jest na 
posunięciu.   

 9.2.2.  Pozycje są uznane za identyczne, jeżeli za każdym razem na tego samego zawodnika przypada posunięcie, 
jeśli bierki tego samego rodzaju i koloru zajmują te same pola oraz istnieje możliwość wykonania wszystkimi 
bierkami takich samych posunięć. Pozycje nie są uznane za identyczne, jeżeli:  9.2.2.1.  w pierwszej pozycji pionek 
mógł zostać zbity w przelocie („en passant“).  9.2.2.2.  król i wieża mają prawo do roszady w pierwszej pozycji, a w 
następnych pozycjach to prawo utraciły. Prawo do wykonania roszady traci się tylko wtedy, gdy król lub wieża 
wykonały posunięcie.   

 9.3.  Partia kończy się remisem, jeżeli zawodnik będący na posunięciu składa prawidłową reklamację, że:  9.3.1.  po 
jego posunięciu, które już zapisał na blankiecie (i które nie może być zmienione) i zadeklarował sędziemu zamiar jego 
wykonania, obie strony będą miały wykonane przynajmniej 50 ostatnich posunięć, podczas których nie zrobiły 
żadnego posunięcia pionkiem ani nie zbiły żadnej bierki albo  9.3.2.  obie strony zakończyły wykonanie przynajmniej 
50 ostatnich posunięć, podczas których nie zrobiły żadnego posunięcia pionkiem, ani nie zbiły żadnej bierki.   

9.4.  Jeżeli zawodnik celowo dotknął jednej z bierek z zamiarem wykonania posunięcia, jak precyzuje art. 4.3, to traci 
w danym posunięciu prawo do reklamacji remisu na podstawie przepisów art. 9.2 lub art. 9.3.  

9.5.1.  Jeżeli zawodnik domaga się remisu na podstawie art. 9.2 lub art. 9.3, to on lub sędzia powinni zatrzymać oba 
zegary (patrz art. 6.12.1 lub 6.12.2). Zawodnik nie może wycofać zgłoszonej reklamacji.  9.5.2.  Jeśli żądanie jest 
uzasadnione, partia natychmiast kończy się remisem.  9.5.3.  Jeśli żądanie jest nieuzasadnione, sędzia dodaje 
przeciwnikowi 2 minuty i partia powinna być kontynuowana. Jeżeli reklamacja była związana z zamierzonym, 
zapisanym posunięciem, to zawodnik jest zobowiązany wykonać go na szachownicy, w zgodzie z art. 3 i 4.   

9.6.  Partia kończy się remisem w następujących sytuacjach:  9.6.1. identyczna pozycja, zgodnie z art. 9.2.2, pojawiła 
się przynajmniej po raz piąty.  9.6.2.  jeżeli obaj zawodnicy wykonali przynajmniej 75 posunięć, bez posunięcia 



 

 

pionkiem i jakiegokolwiek bicia. Jednakże w przypadku, gdy ostatnim posunięciem jedna ze stron matuje, to ten mat 
wygrywa partię.   

 

SZACHY SZYBKIE  

A.1.  Do szachów szybkich zalicza się partie, w których każdy z zawodników otrzymuje na zakończenie wszystkich 
posunięć więcej niż 10 minut, ale mniej niż 60 minut albo w których przydzielony przed rozpoczęciem partii ustalony 
czas, który po uwzględnieniu dodatku sekundowego na każde posunięcie, pomnożonego przez 60, mieści się w tych 
granicach.   

 A.2, Zawodnicy nie muszą zapisywać posunięć, ale nie tracą prawa do reklamacji, które związane są z zapisem partii. 
Zawodnik może, w dowolnym czasie, poprosić sędziego lub asystenta o danie mu blankietu do zapisu partii, aby 
zapisać posunięcia.   

A.4.  We wszystkich innych sytuacjach, należy stosować następujące przepisy:  A.4.1. W momencie, gdy obaj 
zawodnicy zakończyli po dziesięć (10) posunięć:  A.4.1.1.  nie można dokonać żadnej korekty nieprawidłowego 
ustawienia wskazówek zegara, poza sytuacją, w której grozi naruszenie harmonogramu turnieju,  A.4.1.2.  żadne 
reklamacje dotyczące nieprawidłowego ustawienia bierek na szachownicy czy samego ułożenia szachownicy nie 
mogą być uwzględnione. W przypadku niewłaściwego ustawienia króla, roszada jest niedozwolona. W przypadku 
nieprawidłowego ustawienia wieży roszada w kierunku tej wieży jest niedozwolona.     

A.4.2.  Jeżeli sędzia zauważy, że nieprawidłowe posunięcie zostało zakończone, to powinien natychmiast przerwać 
partię i zaliczyć porażkę zawodnikowi, pod warunkiem, że jego przeciwnik nie wykonał jeszcze następnego 
posunięcia. Jeżeli sędzia nie interweniuje, przeciwnik ma prawo żądać zwycięstwa, pod warunkiem, że nie wykonał 
jeszcze swojego posunięcia. Jednakże partia kończy się remisem, jeżeli przeciwnik nie może zamatować króla 
zawodnika po jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć. Jeżeli przeciwnik nie reklamuje i sędzia nie interweniuje, to 
nieprawidłowe posunięcie jest ważne i partię należy kontynuować. Po wykonaniu przez przeciwnika następnego 
posunięcia, nieprawidłowe posunięcie nie może być poprawione, chyba, że uzgodnili to obaj grający, bez interwencji 
sędziego.  

A.4.3.  Aby zgłosić żądanie wygrania przez czas, zawodnik zgłaszający musi zatrzymać zegar i powiadomić sędziego. 
Uznanie zgłoszenie zwycięstwa wymaga, aby po zatrzymaniu zegarów chorągiewka sygnalizacyjna reklamującego 
była uniesiona, a jego przeciwnika opadnięta. Jednakże partia kończy się remisem, jeśli powstała pozycja, w której 
reklamujący nie może zamatować króla przeciwnika za pomocą jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć.   

A.4.4.  Jeżeli sędzia zobaczy, że oba króle są szachowane albo pionek stoi na polu promocji, to powinien zaczekać z 
podjęciem decyzji do czasu zakończenia następnego posunięcia. Jeżeli po zakończeniu następnego posunięcia nadal 
pozycja jest nieprawidłowa, to powinien zadeklarować remis w tej partii.  . A.4.5.  Sędzia ma prawo reklamować 
przekroczenie czasu, gdy zaobserwuje tę sytuację.  

 A.5. Regulamin turniejowy powinien określać, czy artykuły A.3 albo A.4 obowiązują przez cały czas rozgrywania 
zawodów.   

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

7.4.1.  Jeżeli zawodnik przemieści jedną lub więcej bierek, to jest zobowiązany do przywrócenia właściwej pozycji na 
szachownicy na własnym czasie.  7.4.2.  Jeśli zachodzi konieczność, to zawodnik lub jego przeciwnik powinni 
zatrzymać zegar i prosić o asystę sędziego.  7.4.3.  Sędzia może ukarać zawodnika, który przemieścił bierki.   

7.5.1.  Nieprawidłowe posunięcie jest zakończone z chwilą naciśnięcia zegara. Jeżeli w trakcie partii stwierdzono, że 
zostało wykonane i zakończone nieprawidłowe posunięcie, to należy przywrócić pozycję, która była przed 
wystąpieniem nieprawidłowości. Jeżeli nie można odtworzyć właściwej pozycji, powstałej tuż przed wystąpieniem 
nieprawidłowości, to partię należy kontynuować od pozycji, do której nie ma wątpliwości, że była prawidłowa. 
Artykuły 4.3 i 4.7 należy stosować w odniesieniu do posunięcia, które zastępuje nieprawidłową kontynuację. Po 
odtworzeniu prawidłowej pozycji, partia powinna być kontynuowana. 7.5.2.  Jeżeli zawodnik postawił pionka na polu 



 

 

promocji, nacisnął zegar, ale nie zamienił pionka na promowaną figurę, to posunięcie jest nieprawidłowe. Pionka 
należy zamienić na hetmana tego samego koloru.  7.5.3.  Po procedurze omówionej w artykule 7.5.1 albo 7.5.2, w 
przypadku wykonania i zakończenia pierwszego nieprawidłowego posunięcia przez jednego z zawodników, sędzia 
powinien przyznać przeciwnikowi bonifikatę w postaci dwóch minut dodatkowego czasu do namysłu; po wykonaniu i 
zakończeniu drugiego nieprawidłowego posunięcia, przez tego samego zawodnika, sędzia powinien orzec jego 
porażkę. Jednakże partię uznaje się za remisową, jeżeli w końcowej pozycji przeciwnik, za pomocą jakiejkolwiek serii 
prawidłowych posunięć, nie może zamatować króla ukaranego zawodnika.   

7.6.  Jeżeli w trakcie partii stwierdzono, że jakakolwiek bierka została przemieszczona z prawidłowego pola lub 
spadła z szachownicy, to należy przywrócić pozycję bezpośrednio sprzed wystąpienia nieprawidłowości. Jeżeli nie 
można odtworzyć właściwej pozycji, powstałej tuż przed wystąpieniem nieprawidłowości, to partię należy 
kontynuować od pozycji, do której nie ma wątpliwości, że była prawidłowa. Po ustaleniu prawidłowej pozycji, partia 
powinna być kontynuowana.  

7.7.1. Jeżeli zawodnik używa dwóch rąk w celu wykonania posunięcia (w przypadku roszady, zbicia czy promocji 
pionka), to przyjmuje się, że wykonał nieprawidłowe posunięcie. 7.7.2.  Po pierwszym naruszeniu przepisu art. 7.7.1 
sędzia powinien dodać przeciwnikowi dwie dodatkowe minuty; po drugim naruszeniu przepisu art. 7.7.1, przez tego 
samego zawodnika, sędzia powinien jego partię uznać za przegraną. Jednakże ta partia kończy się remisem, jeżeli 
przeciwnik nie może zamatować króla zawodnika po jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć.   

 7.8.1.  Jeżeli zawodnik naciśnie zegar bez wykonania posunięcia, to takie postępowanie jest traktowane jako 
nieprawidłowe posunięcie.  7.8.2.  Po pierwszym naruszeniu przepisu art. 7.8.1 sędzia powinien dodać przeciwnikowi 
dwie dodatkowe minuty; po drugim naruszeniu przepisu art., 7.8.1 przez tego samego zawodnika, sędzia powinien 
jego partię uznać za przegraną. Jednakże ta partia kończy się remisem, jeżeli przeciwnik nie może zamatować króla 
zawodnika po jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć. 


