SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
za okres od 28.11.2015. do 26.11.2016.
na Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZSzach
Poznań, 26 listopada 2016 roku
Władze WZSzach
Zarząd WZSzach został wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WZSzach
w dniu 28 listopada 2015 roku.
Kadencja władz WZSzach upływa w 2019 roku.
W okresie sprawozdawczym, Zarząd działał w następującym składzie:
1. Andrzej Ciesiński
- Prezes
2. Krzysztof Rozumek
- Wiceprezes ds. Sportowych
3. Joanna Kupsik
- Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia
4. Maciej Cybulski
- Wiceprezes ds. Organizacyjnych
5. Paweł Staniszewski
- Sekretarz
6. Milena Magnucka
- Skarbnik
7. Adam Wojcieszak
- Przewodniczący Komisji Sportowej (zrezygnował)
Mirosław Sobczak
- Przewodniczący Komisji Sportowej (dokooptowany 24.09.2016 r. w miejsce
Adama Wojcieszaka)
8. Damian Bartkowiak
- Przewodniczący Komisji Młodzieżowej
9. Dorota Sikorska
- Przewodniczący Komisji Wyróżnień i Dyscypliny
10. Paweł Dudziński
- członek Zarządu (dokooptowany 24.09.2016 r.)
W tym czasie odbyło się pięć zebrań Zarządu: 28.11.2015r., 09.01.2016r., 09.04.2016r., 11.06.2016r., 24.09.2016r.
Działalność Zarządu oparta była na uchwalonym w 2014r. Regulaminie Zarządu WZSzach.
Na jego podstawie Zarząd powołał następujących Pełnomocników Zarządu:
1. Paweł Staniszewski
- Pełnomocnik ds. Licencji, Pełnomocnik w Strefie Centralnej
2. Maciej Cybulski
- Pełnomocnik w Strefie Północnej (do 11.06.2016r.)
Dorota Sikorska
- Pełnomocnik w Strefie Północnej (od 11.06.2016r.)
3. Łukasz Michno
- Pełnomocnik w Strefie Wschodniej
4. Jolanta Mikołajczyk
- Pełnomocnik w Strefie Południowej
5. Łukasz Dębowiak
- Pełnomocnik w Strefie Zachodniej
Obowiązki Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji pełnił Feliks Nowaczyk, który został również
Wojewódzkim Administratorem Centralnego Rejestru PZSzach (CR).
Dodatkowo Zarząd powołał Koordynatora programu „Szachy w Szkole”, którym został Paweł Staniszewski.
W ramach przydzielonych funkcji obowiązywał następujący ramowy podział kompetencji i odpowiedzialności:
1. Sprawy administracyjne - Sekretarz
a) Dokumentacja
b) Organizacja zebrań Zarządu
2. Pion Sportowy - Wiceprezes ds. Sportowych
Ligi wojewódzkie
3. Pion Młodzieżowy – Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia
a) Rozgrywki juniorskie
b) Szkolenie młodzieży
c) Koordynacja wyjazdów na Mistrzostwa Polski
4. Rozliczenia i finanse - Skarbnik
Dotacje, rozliczenia i finanse
5. Sprawy dyscyplinarne - Przewodniczący Komisji Wyróżnień i Dyscypliny
a) Ewidencje odznak
b) Sprawy dyscyplinarne
6. Strefy - Pełnomocnicy Stref
Organizacja półfinałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów
7. Klasyfikacje i ewidencje – Przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Ewidencji, Administrator CR
a) Kategorie okręgowe
b) Centralny Rejestr PZSzach
c) Ewidencja klubów
8. Licencje - Pełnomocnik ds. Licencji

Licencje zawodnicze i klubowe
9. Program „Szachy w Szkole” - Koordynator programu „Szachy w Szkole”
Obecny Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe za ostatni rok Zarządu poprzedniej kadencji, w tym
przypadku za rok 2015.
W formie informacyjnej, z uwagi na niezakończony rok sprawozdawczy, przedstawiono również sprawozdanie
finansowe za rok bieżący, w tym przypadku za rok 2016.
Sprawozdanie składa się z dwóch oddzielnych części, niniejszego sprawozdania merytorycznego oraz
sprawozdania finansowego Skarbnika.
Sprawy administracyjne
Brak sprawozdania Sekretarza.
W 2016r. zrealizowano następujące zadania:
1. Uporządkowano dokumentację związkową i wprowadzono instrukcję obiegu i przechowywania
dokumentacji WZSzach
2. Wprowadzono obowiązek używania przez członków Zarządu firmowych adresów e-mail we wszystkich
dokumentach związkowych.
Z uwagi na fakt, że większość spraw załatwianych jest dzisiaj elektronicznie, porządkuje to obieg
informacji i zapobiega pominięciu ważnych informacji.
3. Opracowano i wprowadzono zasady wydawania i zwrotu sprzętu szachowego.
4. Zinwentaryzowano posiadany sprzęt i podjęto decyzję o spisaniu na straty brakującego od lat sprzętu.
Przeprowadzane co roku inwentaryzacje wykazywały, że są braki w sprzęcie i nie wiadomo było ile
dokładnie jest sprawnego sprzętu.
Brak jest informacji od Sekretarza o formalnej kasacji brakującego i niesprawnego sprzętu.
W związku z brakiem przez kilka lat zakupów kompletów szachowych posiadany sprzęt również jest
wyeksploatowany. Otrzymywaliśmy sygnały o potrzebie modernizacji sprzętu od osób z innych
województw, biorących udział w naszych turniejach, jak i z Kolegium Sędziów WZSzach.
Brak własnych zestawów transmisyjnych powoduje duże utrudnienia w organizacji klasowych turniejów
a zarówno wymagania PZSzach jak i zapotrzebowanie uczestników wymusza ich stosowanie.
Dlatego też Zarząd wprowadzając dyscyplinę finansową wygospodarował niezbędne środki i opracował
strategię modernizacji sprzętu.
W przyszłym roku uzupełnimy stan kompletów szachowych co najmniej do 100 i zakupimy zestawy
transmisyjne na 12 szachownic. W następnych latach, w miarę posiadanych środków, stary sprzęt
będzie wycofywany z eksploatacji.
5. Opracowano regulaminy Komisji merytorycznych
6. Opracowano i wdrożono nowy system organizacji zebrań Zarządu.
Zebrania organizowane są z dużym wyprzedzeniem a materiały na nich omawiane są dostępne
wcześniej dla wszystkich członków Zarządu.
Tylko tak przygotowane sprawy są przedmiotem obrad.
7. Poprawiono podejście do podstaw prawnych funkcjonowania WZSzach.
Przeanalizowano istniejące dokumenty i rozpoczęto prace nad ich zmianą.
Istniejący statut WZSzach oraz Regulamin Zarządu WZSZach zawiera nieścisłości.
W 2017 roku planowana jest zmiana Regulaminu Zarządu WZSZach i opracowanie projektu nowego
statutu WZSzach do zatwierdzenia przez następne Walne Zebranie Delegatów WZSzach.
Zmiana statutu, oprócz oczywistych poprawek, wynika również ze zmiany przepisów prawnych i statutu
PZSzach.
8. Strona internetowa:
a) Opracowano i wdrożono strukturę informacji na stronie tak aby zwiększyć jej czytelność i
uwypuklić jej podstawową rolę informacyjną dla członków WZSzach
b) Zmodernizowano stronę internetową aby zwiększyć jej bezpieczeństwo
c) Wprowadzono nowe sekcje informacyjne i uporządkowano sposób prezentacji informacji.
d) Uporządkowano kalendarz turniejowy.
Każda osoba, która się zarejestruje na stronie może dodać informację o turnieju.
Informacja ta nie jest weryfikowana przez administratorów a jedynie zatwierdzana.
Wszystkie turnieje w Wielkopolsce powinny być publikowane przez organizatorów na stronie
WZSzach. Ogłoszenie turnieju z wyprzedzeniem na stronie, przed pojawieniem się serwisu
turniejowego spowoduje zwiększenie potencjalnej frekwencji.

e) Opracowano nowe instrukcje dla autorów
f) Przeprowadzono szkolenie dla osób publikujących na stronie WZSzach
g) Uporządkowano informacje na serwerze i w adresach e-mail
h) Wprowadzono nowy internetowy system głosowań elektronicznych
i) Wprowadzono sekcję jistoryczną
Wszyscy członkowie Zarządu mogą i powinni publikować samodzielnie swoje informacje.
Najlepiej byłoby aby każdy kto publikuje przeszedł stosowne przeszkolenie. Jednak brak czasu
niektórych członków Zarządu spowodował, że nie wszyscy wzięli w nim udział. Dodatkowo również
osoby przeszkolone mało publikują informacji, do których są zobowiązani. Powoduje to, że na stronie
są informacje tylko od kilku osób. Sprawia to wrażenie, że strona ta nie zawiera wszystkich niezbędnych
informacji, a tak nie jest.
9. Uporządkowano zasady dostępu do biura WZSzach.
10. Opracowano i wdrożono nowy sposób wyłaniania organizatorów imprez WZSzach.
Założenia konkursów ofert realizują uchwałę Walnego Zebrania Delegatów WZSzach.
Niestety, mimo pierwotnych deklaracji, zbyt mało ośrodków złożyło oferty.
Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać, to Zarząd będzie zmuszony do zlecania imprez z „wolnej ręki”.
System ten był w minionych latach krytykowany ale tylko od potencjalnych organizatorów zależy czy
nowy system się utrzyma.
11. Zaprenumerowano czasopismo MAT, które jest dostępne w biurze WZSzach.
W ramach promocji tego czasopisma na stronie WZSzach jest zawsze informacja o nowym numerze.
12. Poprawiono i ujednolicono zasady współpracy Zarządu z Przewodniczącym Kolegium Sędziów
WZSzach.
Wszystkie uzgodnione zasady współpracy zostały ujęte w opracowanych regulaminach.
Pion Sportowy
Komisja Sportowa rozpoczęła działalność w składzie: Krzysztof Rozumek i Adam Wojcieszak. W trakcie trwania
kadencji z funkcji zrezygnował Adam Wojcieszak, a we wrześniu do Komisji Sportowej dołączył kolega Mirosław
Sobczak z Gniezna.
W sezonie 2015/2016 drużyny z Wielkopolski rywalizowały w poszczególnych ligach:
1. I liga seniorów – 2 drużyny (LKS Chrobry Gniezno i OTSz Ostrów Wielkopolski).
Drużyna z Gniezna utrzymała się w 1 lidze, natomiast drużyna z Ostrowa spadła do 2 ligi.
2. II liga seniorów – 3 drużyny (Hetman Konin, Lipno Stęszew i Chrobry II Gniezno).
Drużyna z Konina utrzymała się w 2 lidze natomiast drużyny ze Stęszewa i Gniezna spadły do WLS.
3. III liga seniorów – wystartowało 12 drużyn
4. IV liga seniorów - rywalizacja w IV lidze seniorów toczyła się w 2 grupach A i B, w sumie 26 drużyn.
W grupie A - 14 drużyn, a w grupie B - 12 drużyn.
W sumie w rozgrywkach ligowych nasz rejon reprezentowały 42 drużyny, w tym Lipno Stęszew i
Chrobry II Gniezno w dwóch ligach.
Podsumowując rozgrywki drużynowe, należy się cieszyć dużą liczbą startujących drużyn niestety poziom naszych
drużyn nie należy do najwyższych. Na 5 drużyn w rozgrywkach centralnych aż 3 drużyny spadły do niższych lig a
żadnej nie udało się awansować.
Krzysztof Rozumek

Pion Młodzieżowy
Pion Młodzieżowy w 2016r. zajmował się następującymi sprawami:
1. Rozpatrzenie wniosków o dopuszczenie warunkowe do Mistrzostw Wielkopolski Juniorów
2. Weryfikacja listy osób awansujących do Mistrzostw Wielkopolski Juniorów
3. Kwalifikacje do "Wakacji z Szachami" w Klewkach - 10 osób otrzymało dotacje
4. Pomoc przy wyjeździe juniorów z naszego województwa na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży
5. Koordynacją Mistrzostw Wielkopolski Juniorów oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów i
Młodzików
6. Organizacja imprez towarzyszących podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów (Poznań
marzec - kwiecień)
7. Dofinansowanie Kadry Juniorów i Młodzików

Medaliści imprez centralnych i międzynarodowych z Wielkopolski:
1. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów - II Liga: brąz - Frupp Chrobry Gniezno
2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów C14: brąz – Mikołaj Nowak
3. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 18 w szachach błyskawicznych:
a) Do lat 10: złoto – Jan Klimkowski
b) Do lat 18: srebro – Dawid Niekraś
4. Mistrzostwa Świata Amatorów w szachach (na wyspie Kos w Grecji)
a) Grupa 1601-1800: złoto – Szymon Skurniak
b) Grupa 1401-1600: brąz – Tymon Ochedzan
Joanna Kupsik

Rozliczenia i finanse
Sprawozdanie finansowe Zarządu prezentuje oddzielne sprawozdanie Skarbnika.
Sprawy Dyscyplinarne
W 2016r. Komisja Wyróżnień i Dyscypliny stworzyła następujące wykazy
1. Wykaz członków honorowych WZSzach
2. Wykaz odznak WZSzach.
Zaakceptowano wnioski o przyznanie następujących odznak:
1. Brązowe odznaki:
a) Łukasz Magdziak
b) Magdalena Kołodziejczak-Skurniak
c) Andrzej Ciesiński
2. Srebrne odznaki (wnioski w trakcie rozpatrywania przez PZSzach):
a) Marcin Orzechowski
b) Szymon Pieczewski
3. Złota odznaka: Zbigniew Szczepaniak
Dorota Sikorska

Strefy
Brak informacji podsumowujących od Pełnomocników.
Opracowano Zakres obowiązków Pełnomocników w Strefach.
Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów muszą się odbywać w jednolity sposób, zgodny z regulaminami
WZSzach i wytycznymi PZSzach.
W minionych latach było z tym różnie a w 2016r. nie wszystko udało się poprawić.
Jeżeli sytuacja nie ulegnie ujednoliceniu, to Zarząd zmieni Pełnomocników w strefach, w których w 2017r.
Półfinały nie zostaną przeprowadzone i rozliczone zgodnie z założeniami Zarządu.
Sugestie płynące z niektórych stref, że Półfinały nie cieszą się popularnością nie znajdują potwierdzenia w
faktach. Co roku w tych turniejach uczestniczy ponad 400 zawodników i w 2016 roku było podobnie.
Tylko od Pełnomocników zależy czy zorganizują turniej tak aby zapewnić wysoką frekwencję.
Klasyfikacje i Ewidencje
Brak sprawozdania Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji.
Liczba klubów na dzień dzisiejszy - 44.
Wskazane jest aby prężnie działający członkowie wspierający zmienili swój status na zwyczajnych.
Zwiększy to ich uprawnienia w WZSzach i spowoduje większy wpływ Wielkopolski w PZSzach.
Rozmowy w tej sprawie były już prowadzone i niektóre sprawy są w toku.
Licencje
W okresie 01.01.2016.-18.11.2016 zarejestrowano 158 nowych licencji:
1. Zawodnicze
- 136
2. Klubowe
-2

3.
4.

Instruktorskie
Sędziowskie

- 14
-6
Program „Szachy w Szkole”

Brak sprawozdania Koordynatora programu „Szachy w Szkole”.
W 2016r. Wielkopolska oficjalnie przystąpiła do programu „Szachy w Szkole”. Została podpisana stosowna
umowa z PZSzach i rozpoczęliśmy realizację programu na terenie Wielkopolski.
Oprócz kampanii marketingowej i akcji promocyjnej w szkołach zorganizowaliśmy kurs dla nauczycieli w
Złotowie, który cieszył się dużym powodzeniem. Przeszkoliliśmy 26 nowych nauczycieli w zakresie prowadzenia
zajęć szachowych w szkołach. Kurs został bardzo pozytywnie oceniony i zgłosiło się sporo chętnych na kolejny
kurs.
Jednak z uwagi na planowane wprowadzenie szachów do szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program
został czasowo zawieszony przez PZSzach. Czekamy na informację na początku 2017 roku czy będzie
kontynuowany w obecnym kształcie. Jeżeli decyzje będą niepomyślne to planujemy organizację kursów wg
własnego programu.
Miejsca medalowe reprezentantów wielkopolskich szkół w III Ogólnopolskim Finale Projektu "Edukacja przez
Szachy w Szkole":
1. Grupa A (dziewczynki z klas 1)
- 1 miejsce: Blanka Mierzyńska (SP Włoszakowice)
2. Grupa C (dziewczynki z klas 2)
- 1 miejsce: Weronika Dudzińska (SP 1 Ostrów Wlkp.)
3. Grupa D2 (chłopcy z klas 2)
- 1 miejsce: Olgierd Tadych (SP Lusowo)
4. Grupa E (dziewczynki z klas 3)
- 2 miejsce: Gabriela Zielinowska (SP Włoszakowice)
5. Grupa F2 (chłopcy z klas 3)
- 3 miejsce: Hubert Najmowicz (SP Lusowo)
Realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów WZSzach
Na ostatnim Walnym Zebraniu Delegatów WZSzach podjęto dwie uchwały do realizacji przez Zarząd:
1. Rozpatrzenie możliwości członkostwa w WZSzach bez przynależności do PZSzach.
Zarząd po przeanalizowaniu możliwości prawnych jednogłośnie stwierdził, że nie ma takiej możliwości.
Statut WZSzach wymaga od członków WZSzach przestrzegania przepisów PZSzach. Nawet gdyby
rozważyć zmianę statutu to taka sytuacja spowodowałaby spore utrudnienia w organizacji turniejów.
2. Wprowadzenie preferencyjności dla nowych miejsc przeprowadzania turniejów WZSzach.
W 2016r. każdy indywidualny turniej szachów klasycznych odbywał się w innym miejscu i w innych
miejscach niż w poprzednich latach.
W przyszłości ta zasada będzie realizowana pod warunkiem, że ośrodki będą brały udział w konkursach
ofert. W przypadku braku wystarczającej liczby wiarygodnych ofert Zarząd będzie zmuszony korzystać z
dotychczasowych sprawdzonych lokalizacji.
Pozostałe
1.
2.

3.
4.

5.

Opracowano nowe zasady przyznawania odznak PZSzach.
Nowe zasady mają na celu zwiększenie aktywności członków WZSzach.
Do wszystkich imprez WZSzach opracowano regulaminy sportowe. Większość imprez nie miała
regulaminów a te istniejące miały kilkunastoletni staż i nie uwzględniały stanu aktualnego oraz nowych
przepisów.
Zarząd rozważa rezygnację z pośrednictwa w rozliczaniu punktów w WSS. Jest to zaszłość historyczna i
większość klubów rozlicza się samodzielnie. Istnienie pośrednika znacznie komplikuje te rozliczenia.
Mimo tego, ze Akademia WZSzach była jednym z priorytetów Zarządu, to nie udało się jej w tym roku
zorganizować.
Przyczyną była mała aktywność Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia, która miała obowiązek ją
zorganizować i brak chętnych do jej zastąpienia.
Zarząd WZSzach przez cały rok aktywnie działał na rzecz poprawy wizerunku Wielkopolski na terenie
całej Polski.
Liczne wyjazdy i spotkania, finansowane wyłącznie ze środków własnych uczestników, spowodowały
nawiązanie partnerskich relacji z większością wojewódzkich związków szachowych.
Bardzo aktywnie uczestniczyliśmy we wszystkich zebraniach na poziomie PZSzach.

6.

7.

Ta praca spowodowała, że na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSzach zostały przyjęte wszystkie
nasze postulaty, których nie udało się wcześniej zrealizować w innym trybie.
Zarząd zorganizował Galę z okazji 80-lecia WZSzach.
Gala odbędzie się 03.12.2016r. w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Na galę tę zostali zaproszenie przedstawiciele członków WZSzach, poprzedni prezesi WZSzach,
członkowie Zarządu PZSzach, prezesi wojewódzkich związków szachowych i inne osoby oficjalne.
Turnieje
a) Mistrzostwa Województwa Juniorów.
Impreza została po raz pierwszy zorganizowana wg nowych zasad i w nowym miejscu, zgodnie z
Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów WZSzach.
Mimo braku oferty w konkursie ofert, przy zaangażowaniu całego Zarządu WZSzach, turniej cieszył
się dużym powodzeniem i zebraliśmy bardzo pochlebne opinie o nowym miejscu.
Wiele imprez towarzyszących w rekreacyjnym miejscu cieszyło się liczną frekwencją.
Niestety nie wszystkie strefy wzięły w tej imprezie adekwatny udział.
Zarząd rozważa zmianę Regulaminu Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików tak aby wszyscy
kadrowicze wzięli udział w tym turnieju co zachęci również innych do przyjazdu.
Dodatkowo Zarząd kontynuuje prace poprzedniego Zarządu zmierzające do zmiany regulaminów
Mistrzostw Międzywojewódzkich tak aby tylko zawodnicy wyłonieni z wielkopolskiego systemu
kwalifikacji mogli w nich brać udział.
b) Mistrzostwa Międzywojewódzkie
Rekordowa frekwencja i pozytywne oceny zarówno od członków WZSzach jak i z ZZSzach
wyznaczyły nowy standard organizacyjny i noclegowy.
c) Festiwal szachowy
Kolejna edycja tego turnieju po raz kolejny udowodniła, że jest to jeden z flagowych turniejów
WZSzach.
Turniej ten jest co roku na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym a ilość uczestników z
roku na rok wzrasta.
Liczne imprezy towarzyszące i tradycja powodują, że turniej ten ma swoich stałych uczestników.
Jest to najbardziej dotowany przez WZSzach turniej, z dużą pulą nagród, i Zarząd planuje w
przyszłym roku spowodować kolejne zwiększenie ilości uczestników tak aby udział finansowy
WZSzach malał bez zmniejszania puli nagród.
Dalszy rozwój Festiwalu wymaga jednak większego współdziałania klubów z Wielkopolski.
W tym samym czasie wielu naszych zawodników wybiera inne turnieje a to powoduje, że
frekwencja Festiwalu jest zwiększana głównie przez zawodników z innych województw.
d) Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek
Mimo, że WZSzach nie był organizatorem tej imprezy, to aktywnie włączył się w jej promocję i
organizację imprez towarzyszących.
Jak i w poprzednim roku zarówno organizacja jak i jakość transmisji stała na wysokim poziomie.
Martwi jednak mała ilość publiczności, gdyż była to niepowtarzalna okazja zobaczyć przy partii
klasycznej najlepszych polskich szachistów.
Kluby z Wielkopolski niedostatecznie wykorzystały tę możliwość dla swojej młodzieży a nie
wiadomo kiedy w Poznaniu będzie następny turniej tej rangi.
Zarząd wprowadził obowiązek ogłaszania ankiet na wszystkich turniejach klasycznych WZSzach tak aby
w sposób wiarygodny oceniać imprezy. Tylko od organizatorów zależy jaka ich ilość spłynie do Zarządu.
Oprócz tego każdą impreza była wizytowana przez członków Zarządu.
Wdrożono preliminarze dla imprez organizowanych przez WZSzach a Skarbnik dba o jego
przestrzeganie.
Problemy

Do największych problemów mijającego roku należy zaliczyć następujące czynniki:
1. Znacznie wzrosły wynagrodzenia sędziów turniejów.
Zarząd zamierzał wprowadzić zasady ekonomiczne ale nie uzyskały one akceptacji środowiska
sędziowskiego.
Propozycja jednego z członków Zarządu aby zwiększyć wpisowe do lig o 30-50% nie uzyskała na razie
akceptacji Zarządu.

2.

3.
4.
5.

W minionym roku miały miejsce dwa wydarzenia z udziałem naszych zawodników naruszające
dyscyplinę:
a) Incydent na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16 i 18
b) Próba ominięcia regulaminu kwalifikacji do Mistrzostw Europy Juniorów
Obie te sprawy pochłonęły znaczną część energii Zarządu WZSZach, którą można by spożytkować na
sprawy czysto szachowe.
Tylko dzięki naszemu zaangażowaniu zawodnicy nasi uniknęli surowszych kar.
Brak planów Komisji i raportów z realizacji.
Mała aktywność i niedyspozycyjność niektórych członków Zarządu.
Trudności ze skomunikowaniem się z kluczowymi członkami Zarządu.

