Regulamin
powoływania Kadry Wojewódzkiej Juniorów
Śląskiego Związku Szachowego
na 2017 rok
Liczebność kadry określa Śląski Związek Szachowy w Katowicach.
Do kadry powołanych zostanie 24 zawodników (skład podstawowy) + 12 rezerwowych.
Zawodnicy ze składu podstawowego mają zagwarantowane dofinansowanie do zgrupowania.
Zawodnicy rezerwy mogą uzyskać dofinansowanie po rezygnacji zawodnika ze składu podstawowego.

A.

Zasady powoływania
1. Do Kadry powołuje się zawodników będących członkami Klubu zarejestrowanego w Śląskim Związku
Szachowym, wypełniającego statutowe obowiązki.
2. Do kadry powołuje się tylko finalistów z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży do lat 12 i 14,
Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 na dany rok rozgrywanych tempem klasycznym.
Kryteria ustalania kolejności miejsc w kadrze:
- miejsce w finałach OOM do lat 12 i 14 w Sportach Halowych, MPJ do lat 16 i 18
- punkty we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
3. Powołanie do kadry zawodników następuje po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję
Młodzieżową.

B.

Obowiązki członka kadry
1. Członek kadry ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich przeprowadzonych przez
lekarza sportowego oraz zgody opiekunów prawnych na udział w zgrupowaniach i
konsultacjach startowych.
2. Członek kadry zobowiązany jest do uczestnictwa w zgrupowaniach, konsultacjach startowych
kadry organizowanych przez Związek.
3. Członek kadry jest zobowiązany do reprezentowania barw Śląskiego Związku Szachowego w
meczach międzyokręgowych, zawodach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
(Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych).
4. Członka kadry obowiązuje sportowe zachowanie oraz przestrzeganie regulaminów zgrupowań i
imprez.

C.

Prawa członka kadry
1. Członek kadry ma prawo udziału w zgrupowaniach, konsultacjach startowych oraz powołania
do reprezentowania barw Związku.
2. Członek kadry ma prawo do częściowej refundacji kosztów pobytu na zgrupowaniu. Wysokość
dofinansowania każdorazowo ustalana jest przez Zarząd Śląskiego Związku Szachowego i
podawana do wiadomości zainteresowanych.

D.

Postanowienia końcowe
W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wyszczególnionych w punkcie B, zawodnik może
być ukarany do wykluczenia z kadry włącznie.
Zarząd
Śląskiego Związku Szachowego

