
Zasady powołań do Młodzieżowej Akademii Szachowej 

w 2020 roku 

  

1. W Młodzieżowej Akademii Szachowej (w skrócie Akademii) funkcjonują 3 grupy 

szkoleniowe: 

a) Akademia A - grupa Mistrzów 

b) Akademia B - grupa Pretendentów  

c) grupa Nadziei Olimpijskich, 

W wyżej wymienionych grupach szkolenie prowadzone jest dla zawodników i zawodniczek 

w wieku 8-23 lat.  

2. Do grupy Mistrzów zostają powołani juniorzy/juniorki: 

a) złoci medaliści Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2020 w Szachach Klasycznych 

do lat 10, 12, 14, 16 i 18. 

b) medaliści Indywidualnych Mistrzostw Europy i Świata 2019-2020 w Szachach 

Klasycznych do lat 10, 12, 14, 16 i 18. 

c) inni zawodnicy, posiadający wybitne osiągnięcia sportowe, na wspólny wniosek 

Wiceprezesa ds. Sportu Wyczynowego i Szefa Wyszkolenia. 

3. Do grupy Pretendentów  zostają powołani juniorzy/juniorki: 

a) srebrni i brązowi medaliści Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach 

Klasycznych do lat 10, 12, 14, 16 i 18. 

b) inni zawodnicy, posiadający wysokie osiągnięcia sportowe, na wspólny wniosek 

Wiceprezesa ds. Sportu Wyczynowego i Szefa Wyszkolenia. 

4. Do grupy nadziei olimpijskich  zostają powołani juniorzy/juniorki: 

a) złoci  medaliści Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach Klasycznych do 20 lat z 

lat 2019-2020. 

b) inni zawodnicy, posiadający wybitne osiągnięcia sportowe, na wspólny wniosek 

Wiceprezesa ds. Sportu Wyczynowego i Szefa Wyszkolenia. 

5. Zawodnik grupy Pretendentów może zostać przesunięty do grupy Mistrzów pod 

warunkiem uzyskania wybitnych osiągnięć sportowych, zanotowania znaczącego przyrostu 

ELO, bądź na wniosek szkoleniowców Akademii Szachowej. 

6. Zawodnicy nie realizujący planu startu i szkoleń mogą zostać wykluczeni z Młodzieżowej 

Akademii Szachowej, lub w przypadku grupy Mistrzowskiej przesunięci do grupy 

Pretendentów 



7.    Dopuszcza się możliwość udziału dodatkowych zawodników/zawodniczek w 

zgrupowaniach centralnych na własny koszt. 

8.  Wszyscy słuchacze grupy mistrzowskiej i pretendentów i nadziei olimpijskich muszą być 

członkami Kadry Narodowej PZSzach. 

9.  Za udział w zgrupowaniu centralnym (sesji Akademii) ustala się w 2020 roku czesne w 

wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych). W przypadku sesji 3-4-dniowych 

kierownictwo Akademii ma prawo obniżyć czesne. 

  

 


