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Rekomendacje ogólne Rady Rodziców 

dotyczące Reprezentacji Narodowych Juniorów  

 

Współczesne realia przeprowadzania MŚ i ME Juniorów w szachach to oczywiste dążenie do 

podkreślania wagi tych imprez jak największą frekwencją. Za aprobatą FIDE i ECU są 

planowane tak, by ich siła reklamy robiła wrażenie na potencjalnych sponsorach. Duża ilość 

uczestników ma również maksymalizować popularyzację szachów. Tylko wielka impreza ma 

szansę na znaczące zaistnienie w mediach. 

 

Organizatorzy MEJ i MŚJ mając powyższe na względzie od kilku lat dokładają wszelkich starań 

by nie ograniczać federacjom limitu przysyłanych zawodników. Dodatkowi gracze na zawodach 

mistrzowskich w sporcie takim jak szachy pełnią również rolę, jaka w innych sportach 

przypisana jest zorganizowanym grupom kibiców. Kibicują i są naocznymi świadkami sukcesów 

najlepszych spośród siebie. Po takim doświadczeniu mogą dzielić się nim w swoim środowisku 

promując szachy. Gdy ich zabraknie to często jedynym śladem mistrzostwa pojedynczego 

reprezentanta pozostaje rzadko oglądane zdjęcie na wyspecjalizowanym portalu WWW. 

Kiedy organizator zaprasza na swoje zawody mistrza świata, czy innych z grona najlepszych 

GM nie spodziewa się, że przyciągnie kibiców – liczy za to na pewno, że przyciągnie 

zawodników! Wszystkie federacje powinny to wspierać. 

 

Uważamy, że krok zrobiony dwa lata temu przez PZSzach rozszerzający dostęp do 

reprezentacji juniorskich (miejsca współdzielone 6 i 10) jest słuszny lecz ciągle nie 

wystarczający. Widać to po słabej liczebności Polskiej reprezentacji juniorskiej na MEJ i MŚJ na 

tle liczebności innych reprezentacji.  

Dlatego rekomendujemy wprowadzenie dalszych zmian w tym kierunku przedstawionych 

poniżej wraz uzasadnieniem. 

 

1. Rozdzielenie i precyzyjne zdefiniowanie pojęć Kadra Narodowa Juniorów i 

Reprezentacje Narodowe Juniorów np. poprzez rozdzielenie na dwa regulaminy. 

 

Uzasadnienie:  

1.1.pojecie te są obecnie rozumiane dwuznacznie i używane zamiennie w Regulaminie 

Kadry Narodowej. 

1.2. W Regulaminie kadry większość punktów odnosi się do zawodników, których ten 

regulamin nie dotyczy bo nie są członkami kadry. Bywają jedynie członkami konkretnych 

reprezentacji na konkretne zawody mistrzowskie. Jedni jadą po medale i inni po 

doświadczenie i motywację. Nie ma powodu by obejmować wszystkich takimi samymi 

zapisami np. wymuszać obowiązek posiadania trenera na miejscu dla zawodnika 

dodatkowego (zamiast przez internet) czyli dokładać mu koszty. 

1.3. Możliwość podzielenia obowiązków organizowania projektu „wyjazd reprezentacji” 

na: 

-  PZSzach (biuro, specjaliści, kierownik, trenerzy) – obowiązkowo obsługujących wyjazd 

kadrowiczów, 

-  Opiekunowie (trenerzy) zawodników dodatkowych – dobierani np. na „drugiego 

kierownika reprezentacji” zdejmującego część obowiązków z kierownika PZSzach. 

W skrajnych liczebnie przypadkach PZSzach zajmuje sie tylko wyjazdem kadry 

dopasowanym do swoich możliwości organizacyjnych a pozostała grupa reprezentacji 

organizuje się sama według Regulaminu wyjazdów Reprezentacji (musi powstać). 

 



2. Rozdzielenie zasad przyznawania uprawnień do udziału w REPREZENTACJACH  

narodowych dla: 

- członków KADRY (wraz z warunkami finansowania) oraz 

- innych zawodników Polskiej federacji  (bez finansowania) na miejsca dodatkowe 

(additional players) zgodnie z metodologią stosowaną przez organizatorów tych 

mistrzostw za zgodą FIDE i ECU. 

 

Uzasadnienie: 

- wyjście naprzeciw oczekiwaniom organizatora liczącego na masowość imprezy, reklamę 

(media) i sponsorów, 

- umożliwienie zdobycia pierwszych i kolejnych doświadczeń rywalizacji międzynarodowej 

jak najszerszemu gronu zawodników – danie im źródła motywacji i impulsu do rozwoju, 

-  danie środowisku młodych reprezentantów wzorców do naśladowania (reprezentanci) i 

tworzenie realnych szans, że tacy naśladowcy się znajdą. (szczególnie dotyczy to 

najmłodszych grup gdzie obudzona motywacja ma szanse trwać długo. Medaliści MPJ bez 

doświadczeń i impulsu turniejów MEJ i MŚJ często zaprzestają grać w szachy, a 

zawodnicy którzy tam trafili pozostają przy szachach) 

 

3. Rozszerzenie grona zawodników spoza kadry uprawnionych do udziału w 

Reprezentacji na miejsca dodatkowe organizatora na mistrzostwa Świata i Europy 

Juniorów poprzez: 

- złagodzenie kryterium wyniku miejsca w MPJ, oraz 

- wprowadzenie dodatkowego kryterium rankingowego obejmującego zawodników 

plasujących się rankingowo w czołówce swoich grup wiekowych. 

 

Uzasadnienie: 

- jak we wstępie (siła reklamy, media, sponsorzy). 

- unikniecie sytuacji gdy wynik pojedynczego turnieju MPJ eliminuje z reprezentacji 

silnych zawodników z grupy wiekowej, 

Eliminacja wad obecnie używanego kryterium zajętego miejsca w MPJ: 

- oparte tylko na jednym jedynym turnieju który może akurat z różnych powodów 

(choroba, przygotowania do olimpiad przedmiotowych, egzaminy do liceum, matura), być 

niedostępny terminowo lub wypaść dla jakiegoś zawodnika lub zawodniczki słabiej choć 

ma on/ona dużą sile gry i z wieloma zakwalifikowanymi wygrywa częściej niż przegrywa. 

- zawody tylko z 9 rundami przy dużej ilości zawodników powodują, że są przypadki 

wygrywania uprawnień przez zawodników „idących dołem" – bez weryfikacji partiami z 

lepszymi w grupie lecz tylko pomiędzy sobą. Z kolei wielu mocnych zawodników grając 

tez pomiędzy sobą traci decydujący punkt lub pól punktu i odpada z listy uprawnionych 

ze stratą dla siły gry reprezentacji. 

- powinniśmy dawać szansę (dodatkowe kryterium) zawodnikom grającym lepiej 

popołudniami skoro na taki popołudniowy turniej jest to kwalifikacja (MEJ i MŚJ). 

Rankingi z turniejów  rozgrywanych w większości rundami popołudniowymi (a nie 

porannymi jak na MPJ) maja większą wartość dla udziału w MEJ i MŚJ. 

- tracimy z reprezentacji wielu zawodników, którzy gdyby dostali uprawnienia 

startowaliby z wyższych pozycji w MEJ i MŚJ i mieliby szanse na wyższe miejsca niż 

niektórzy uprawnieni z MPJ. 

 

 

Marek Redzisz 

Rada Rodziców PZSzach 


