Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej Juniorów Starszych
Dolnośląskiego Związku Szachowego na rok 2021 i lata kolejne
1. Do kadry na dany rok kalendarzowy powołuje się 6 osób kadry podstawowej i 6 osób kadry rezerwowej.
2. Zawodnicy kadry podstawowej mają zagwarantowane dofinansowanie do zgrupowań, szkoleń
organizowanych w ramach działalności Kadry DZSzach
3. Zawodnicy kadry rezerwowej mogą uzyskać dofinansowanie w przypadku rezygnacji z udziału w
zgrupowaniu bądź szkoleniu zawodnika kadry podstawowej.
4. Zasady powoływania Kadry DZSzach
A) Do kadry powołuje się zawodników będących członkami Klubów zarejestrowanych w
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Dolnośląskim Związku Szachowym, wypełniających Statutowe obowiązki.
Do Kadry powołuje się tylko finalistów Mistrzostw Polski Juniorów na dany rok, którzy w roku
ubiegłym zdobyli przynajmniej 1 punkt współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
Kryteria ustalania miejsc w Kadrze:
Kolejność zawodników ustala się na podstawie sumy punktów turniejach uzyskanych w
wymienionych poniżej zawodach po przemnożeniu ich przez odpowiednie wagi:
- waga 5 x punkty zdobyte na Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach klasycznych w roku
ubiegłym
- waga 2 x punkty zdobyte na MPJ w szachach szybkich w roku ubiegłym
- waga 1 x punkty zdobyte na MPJ w szachach błyskawicznych w roku ubiegłym
- waga 2 x punkty zdobyte w Mistrzostwach Dolnego Śląska w szachach klasycznych w roku
ubiegłym
Niezwłocznie po Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach klasycznych następuje ponowne
przeliczenie klasyfikacji i tym samym kolejności zawodników w kadrze:
- waga 5 x punkty zdobyte na MPJ w szachach klasycznych w roku aktualnym
- waga 2 x punkty zdobyte na MPJ w szachach szybkich w roku ubiegłym
- waga 1 x punkty zdobyte na MPJ w szachach błyskawicznych w roku ubiegłym
- waga 2 x punkty zdobyte w Mistrzostwach Dolnego Śląska w szachach klasycznych w roku
ubiegłym
W przypadku równej ilości punktów, o miejscu w kadrze decydują kolejno:
miejsce na MPJ w szachach klasycznych, miejsce na MPJ w szachach szybkich, miejsce na MPJ w
szachach błyskawicznych i miejsce na MDŚJ w szychach klasycznych.
W przypadku niewykorzystania limitu miejsc w kadrze, zgodnie z kryteriami z pkt. 4.B., trener
koordynator proponuje ostatnich zawodników rezerwowych, do uzupełnienia limitu miejsc.
Powołanie do Kadry następuje na skutek odpowiedniej uchwały Zarządu DZSzach.

5. Obowiązki członka Kadry
A) Członek kadry ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich oraz zgody opiekunów
prawnych na udział w zgrupowaniach i konsultacjach startowych.
B) Członek kadry zobowiązany jest do uczestnictwa w zgrupowaniach, konsultacjach startowych czy
innych akcjach kadry.
C) Członka kadry obowiązuje sportowe zachowanie, przestrzeganie regulaminów zgrupowań i
imprez, a podczas akcji kadry ma obowiązek stosować się do poleceń trenerów i być odpowiednio
wyposażony, zgodnie z zaleceniami trenera koordynatora lub trenera na danej akcji.

D) Członek Kadry ma obowiązek uczestniczyć w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach
klasycznych, szybkich i błyskawicznych.
6. Prawa członka Kadry
A) Członek kadry ma prawo udziału w zgrupowaniach, konsultacjach startowych oraz powołania do
reprezentowania barw Związku.
B) Członek kadry ma prawo do częściowej lub pełnej refundacji kosztów pobytu na zgrupowaniu.
Wysokość dofinansowania każdorazowo ustalana jest przez Zarząd Dolnośląskiego Związku
Szachowego i podawana do wiadomości.
7. Postanowienia końcowe
A) W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wyszczególnionych w punkcie 5, zawodnik może
być ukarany - do wykluczenia z kadry włącznie.
B) Interpretacja Regulaminu należy do Wiceprezesa DZSzach ds. Młodzieżowych. Od decyzji
Wiceprezesa ds. Młodzieżowych przysługuje odwołanie do Zarządu DZSzach.
C) Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian odpowiednich przepisów, wytycznych lub
zaleceń Ministerstwa Sportu, Dolnośląskiej Federacji Sportu, Polskiego Związku Szachowego lub
Uchwały Zarządu DZSzach.
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