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REGULAMIN KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW
I. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW
1.1.

Kadrę Narodową Juniorów powołuje się na okres jednego roku kalendarzowego.

1.2.

Kadrę Narodową Juniorów powołuje Zarząd Polskiego Związku Szachowego na wniosek
Wiceprezesa ds. Młodzieżowych.

1.3.

Kadrę powołuje się z dniem 1 stycznia na podstawie wyników uzyskanych w roku
poprzedzającym powołanie. Korekty w składzie kadry dokonuje się po rozegraniu Mistrzostw
Polski Juniorów w grupach wiekowych 8 i 12-18 lat oraz Mistrzostw Polski Młodzików (do 10 lat).

II. KRYTERIA POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW
2.1.

Do Kadry Narodowej Juniorów od 1 stycznia do 31 grudnia powołuje się zawodników, którzy
zdobyli medale w Mistrzostwach Świata Juniorów lub Mistrzostwach Europy Juniorów w roku
poprzedzającym powołanie.

2.2.

Skład Kadry Narodowej Juniorów uzupełniany jest o zawodników, którzy zajęli pierwsze i drugie
miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzików rozegranych w danym
roku.

2.3.

Skład Kadry Narodowej Juniorów można uzupełnić o zawodników innych niż wymienionych w
punktach 2.1 i 2.2 jeżeli czynią systematyczne postępy oraz osiągają wyniki gwarantujące
godne reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej. Uzupełnienie następuje na wniosek
Wiceprezesa ds. Młodzieżowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Szefa Wyszkolenia PZSzach oraz
Dyrektora Młodzieżowej Akademii Szachowej.

2.4.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Kadrze Narodowej zawodnika powołanego na
podstawie punktu 2.2. uprawnienia przechodzą na następnego zawodnika Mistrzostw Polski
Juniorów w danej grupie wiekowej.

III. STATUS CZŁONKA KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW
3.1.

Członkiem kadry może być osoba, która:
3.1.1. Zachowuje godność reprezentanta Polski, przestrzega przepisy prawa, regulaminy oraz
uchwały zarządu PZSzach.
3.1.2. Systematycznie dąży do podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania jak najlepszych
wyników sportowych.

3.2.

Członek Kadry Narodowej Juniorów zobowiązany jest do:
3.2.1. Udziału - zgodnie z powołaniem - we wszystkich imprezach rangi Mistrzostw Świata,
Mistrzostw Europy, meczach reprezentacji i innych, w których występuje jako reprezentant
Polski.
3.2.2. Udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów z wyjątkiem przypadków, w których Szef
Wyszkolenia PZSzach oraz Wiceprezes ds. Młodzieżowych uzna taki start za niecelowy.
3.2.3. Nienagannego trybu życia oraz wzorowej postawy sportowej zarówno podczas zawodów
jak i poza nimi.
3.2.4. Przestrzegania zakazu używania środków niedozwolonych przez przepisy sportowe.

3.2.5. Uczestnictwa w przedsięwzięciach medialnych i promocyjnych PZSzach, sponsorów
Związku lub reprezentacji.
3.3.

Członek Kadry Narodowej Juniorów ma prawo do:
3.3.1. Otrzymywania wyróżnień z Ministerstwa Sportu i Turystyki w przypadku uzyskiwania
wybitnych rezultatów sportowych zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawnymi.
3.3.2. Otrzymywania nagród i stypendiów z PZSzach, w miarę możliwości finansowych Związku.
3.3.3. Otrzymywania w miarę możliwości finansowych Związku, dofinansowania na zatwierdzony
plan startów indywidualnych.

3.4.

Członek Kadry Narodowej Juniorów nie wypełniający wymogów określonych w punktach 3.1 i
3.2 może zostać skreślony z listy zawodników kadry decyzją Wiceprezesa ds. Młodzieżowych. W
takiej sytuacji przysługuje mu odwołanie do Zarządu PZSzach.

IV. ZASADY POWOŁYWANIA DO REPREZENTACJI NARODOWEJ NA MISTRZOSTWA ŚWIATA I
EUROPY JUNIORÓW
4.1.

Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów.
Prawo udziału w Mistrzostwach Świata Juniorów dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych do
8, 10, 12, 14, 16 i 18 lat mają:
4.1.1. Z pełnym finansowaniem udziału z opieką trenerską włącznie:
4.1.1.1. Zawodnicy z tytułem arcymistrza.
4.1.1.2. Medaliści Mistrzostw Świata Juniorów z roku poprzedniego.
4.1.1.3. Mistrzowie Polski Juniorów i Młodzików mają prawo wyboru startu w MŚJ lub
MEJ. Na podjęcie decyzji jest dwa tygodnie od rozegrania zawodów finałowych w danej
grupie wiekowej. Po upływie tego czasu mistrzowie Polski Juniorów i Młodzików startują
w MŚJ. Dodatkowym warunkiem dla tej grupy jest ranking międzynarodowy FIDE na
01.05 danego roku, nie niższy niż:
-
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lub inne wybitne osiągnięcia sportowe gwarantujące walkę o miejsca w pierwszej
dziesiątce.
4.1.1.4. Mistrzowie Europy Juniorów z roku poprzedniego, z bieżącego roku (jeżeli
Mistrzostwa Europy Juniorów odbyły się przed Mistrzostwami Świata Juniorów a między
zakończeniem MEJ a pierwszą rundą MŚJ jest minimum 14 dni).
4.1.1.5. Kwalifikacja do tej grupy nie dotyczy zawodników do 8 lat.
4.1.1.6. Kwalifikacja do tej grupy wymaga akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4.1.2. Z częściowym sfinansowaniem kosztów udziału rozumianym jako opłata kosztów pobytu:
4.1.2.1. Zawodnicy wymienieni w punkcie 4.1.1., którzy nie uzyskali akceptacji MSiT.
4.1.2.2. Zawodnicy wymienieni w punkcie 4.1.1.3., którzy nie spełniają warunków
dodatkowych.
4.1.2.3. Zdobywcy MPJ do 8 lat.
4.1.3. Na koszt własny:
4.1.3.1. Zawodnicy którzy w roku mistrzostw zajęli w Mistrzostwach Polski Juniorów i
Młodzików miejsce nie dalsze niż 6, lub dzielą 6 miejsce w tej samej grupie punktowej

(dzielenie miejsc dotyczy grup wiekowych do 8, 10, 12 i 14 lat), lub nie uczestniczyli w
mistrzostwach, ale spełniają kryteria rankingowe.
4.1.3.2. Zawodnicy powołani do udziału w zawodach na podstawie pkt. 4.1.3.1 mogą
wziąć udział pod warunkiem uregulowania opłaty z tytułu obsługi zadania zleconego oraz
przestrzegania zasad określonych w punkcie 3 niniejszego regulaminu.

4.2.

Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów.
Prawo udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych do
8, 10, 12, 14, 16 i 18 lat mają:
4.2.1. Z pełnym finansowaniem udziału z opieką trenerską włącznie:
4.2.1.1. Zawodnicy z tytułem arcymistrza.
4.2.1.2. Medaliści Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Juniorów z roku poprzedniego.
4.2.1.3. Wicemistrzowie Polski Juniorów i Młodzików, chyba że Mistrzowie Polski w
terminie dwóch tygodni od dnia ukończenia rozgrywek finałowych w danej grupie
wiekowej wybiorą start w MEJ. W takiej sytuacji srebrnym medalistom przysługuje prawo
startu w MŚJ. Dodatkowym warunkiem dla tej grupy jest ranking międzynarodowy FIDE
na 01.05 danego roku, nie niższy niż:
-
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lub inne wybitne osiągnięcia sportowe gwarantujące walkę o miejsca w pierwszej
dziesiątce.
4.2.1.4. Medaliści Mistrzostw Świata Juniorów z bieżącego roku (jeżeli Mistrzostwa Świata
odbyły się przed Mistrzostwami Europy, a między zakończeniem MŚJ a pierwszą rundą
MEJ jest minimum 14 dni).
4.2.1.5. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Mistrzowie Polski Juniorów.
Powołanie w tym trybie ma charakter wyjątkowy i wymaga łącznej akceptacji
Wiceprezesa PZSzach ds. Młodzieżowych, Szefa Wyszkolenia PZSzach oraz Dyrektora
Młodzieżowej Akademii Szachowej.
4.2.1.6. Kwalifikacja do tej grupy nie dotyczy zawodników do 8 lat.
4.2.1.7. Kwalifikacja do tej grupy wymaga akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4.2.2. Z częściowym sfinansowaniem kosztów udziału rozumianym jako opłata kosztów pobytu:
4.2.2.1. Zawodnicy wymienieni w punkcie 4.1.2., którzy nie uzyskali akceptacji MSiT
4.2.2.2. Zawodnicy wymienieni w punkcie 4.1.1.3., którzy nie spełniają warunków
dodatkowych.
4.2.2.3. Zdobywcy srebrnych medali w Pucharze Polski w grupach wiekowych do 8 lat.
4.2.3. Na koszt własny:
4.2.3.1. Zawodnicy którzy w roku mistrzostw zajęli w Mistrzostwach Polski Juniorów i
Młodzików miejsce nie dalsze niż 10, lub dzielą 10 miejsce w tej samej grupie punktowej
(dzielenie miejsc dotyczy grup wiekowych do 8, 10, 12 i 14 lat), lub nie uczestniczyli w
mistrzostwach, ale spełniają kryteria rankingowe.
4.2.3.2. Zawodnicy powołani do udziału w zawodach na podstawie pkt. 4.2.3.1 mogą
wziąć udział pod warunkiem uregulowania opłaty z tytułu obsługi zadania zleconego oraz
przestrzegania zasad określonych w punkcie 3 niniejszego regulaminu.

4.3.

Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów do 16 lat (World Youth U-16 Chess
Olimpiad).
4.3.1. Reprezentacje narodową w drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów stanowią w
pierwszej kolejności:
4.3.1.1. Mistrz Polski Juniorów do 16 lat.
4.3.1.2. Junior do 16 lat z najwyższym rankingiem międzynarodowym (FIDE) w dniu
powoływania reprezentacji.
4.1.1.3. Dwóch zawodników powołanych przez Wiceprezesa ds. Młodzieżowych po
zasięgnięciu opinii Szefa Wyszkolenia Związku oraz Dyrektora Młodzieżowej Akademii
Szachowej.

4.4.

Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 18.
4.4.1. Reprezentacje narodową w drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów stanowią w
pierwszej kolejności:
4.4.1.1. Mistrz i Mistrzyni Polski Juniorów i Juniorek do 18 lat.
4.4.1.2. Junior i juniorka do lat 18 z najwyższym rankingiem międzynarodowym (ELO) w
dniu powoływania reprezentacji.
4.4.1.3. Zawodnicy powołani przez Wiceprezesa ds. Młodzieżowych po zasięgnięciu opinii
Szefa Wyszkolenia Związku oraz Dyrektora Młodzieżowej Akademii Szachowej.

4.5.

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-VIII a nie jechali na mistrzostwa na koszt PZSzach, mają
prawo do zwrotu poniesionych kosztów w następujących wysokościach:
- medaliści - pełny zwrot kosztów zawodnika,
- zawodnicy z miejsc IV-VI - zwrot w wysokości 1000 zł.,
- zawodnicy z miejsc VII-VIII - zwrot w wysokości 500 zł.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.

Reprezentanci Polski na mistrzostwach muszą mieć zapewnioną opiekę trenerską oraz
wychowawczą (opiekę wychowawczą zawodnika w grupach wiekowych do 8 i 10 lat
bezwzględnie powinien pełnić rodzic). Trener może pełnić jednocześnie opiekę
wychowawczą, udokumentowaną zgodą rodziców na piśmie. Opiekę trenerską mogą
pełnić jedynie trenerzy i instruktorzy z aktualnymi uprawnieniami. Zawodnicy do 8 i 10 lat są
zwolnieni z obowiązku posiadania opieki trenerskiej.

5.2.

W trakcie zawodów wszyscy zawodnicy (niezależnie od sposobu finansowania wyjazdu), trenerzy
oraz osoby towarzyszące podlegają kierownikowi reprezentacji wyznaczonemu przez Zarząd
PZSzach. Każdy reprezentant Polski a także zawodnik, trener, opiekun przed wyjazdem
akceptuje niniejszy regulamin i podpisuje stosowny dokument określający prawa i
obowiązki.

5.3.

Skład ekipy trenerskiej (w układzie 1 trener na 3 zawodników) zawodników wymienionych
w punktach 4.1.1 i 4.2.1 proponuje Szef Wyszkolenia PZSzach, po zasięgnięciu
opinii
Wiceprezesa PZSzach ds. Młodzieżowych.

5.4.

Kierownika reprezentacji proponuje Wiceprezes PZSzach ds. Młodzieżowych.

5.5.

Imienny skład Reprezentacji Polski (zawodnicy, kierownik, trenerzy, opiekunowie) zatwierdza
Zarząd PZSzach lub z jego upoważnienia Wiceprezes ds. Młodzieżowych.

5.6.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanych z Kadrą Narodową Juniorów lub Reprezentacją
Narodową Juniorów, które nie zostały określone w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje
Wiceprezes PZSzach ds. Młodzieżowych.

5.7.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wiceprezesa PZSzach ds. Młodzieżowych.

5.8.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.01.2016. Traci ważność Regulamin Kadry
Narodowej Juniorów z dnia 16.12.2014.

Wiceprezes ds. Młodzieżowych
/-/ Andrzej Modzelan

Prezes
/-/ Tomasz Delega

