Regulamin dofinansowania Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików
na 2020 rok.

1. Wojewódzka Kadra Juniorów i Młodzików (Kadra Wojewódzka) dzieli się na Kadrę Młodzików
oraz Kadrę Juniorów.
2. Zasady powoływania Kadry Wojewódzkiej określa Regulamin Wojewódzkiej Kadry Juniorów i
Młodzików.
3. Kadra Młodzików
a) Kadra Młodzików dofinansowana jest ze środków WZSzach w zakresie opisanym w
punkcie 3b (ew. dotacji, środków od sponsorów itp.).
b) Zawodnicy z Kadry Młodzików będą: - zwolnieni z wpisowego i ewentualnej opłaty
organizacyjnej w Mistrzostwach Wielkopolski w szachach klasycznych, szybkich i
błyskawicznych; - zwolnieni z wpisowego na Festiwalu Poznańskim; - zwolnieni z opłaty za
udział w zajęciach Akademii Szachowej WZSzach; - mieli dofinansowany udział w
Mistrzostwach Makroregionalnych Młodzików.
4. Kadra Juniorów
a) Kadra Juniorów dofinansowana jest ze środków WZSzach w zakresie opisanym w
punkcie 4b (ew. dotacji, środków od sponsorów itp.).
b) Zawodnicy z Kadry Juniorów będą: - zwolnieni z wpisowego i ewentualnej opłaty
organizacyjnej w Mistrzostwach Wielkopolski w szachach klasycznych, szybkich i
błyskawicznych; - zwolnieni z wpisowego na Festiwalu Poznańskim; - zwolnieni z opłaty za
udział w zajęciach Akademii Szachowej WZSzach; - mieli dofinansowany udział w
Mistrzostwach Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych.
5. WZSzach dofinansuje opiekę trenerską zawodnikom biorącym udział w OOM/OSU. W
przypadku rezygnacji z udziału zawodnika w OOM/OSU, bez uprzedniego poinformowania
WZSzach (po poniesieniu przez WZSzach kosztów, bądź podpisaniu umów), WZSzach wystawi
Klubowi, który reprezentuje zawodnik fakturę w związku z wydatkami poniesionymi przez
WZSzach (dotyczącymi opieki trenerskiej, przejazdu trenera, zakupu koszulki/bluzy oraz
ewentualnych innych kosztów).
6. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, WZSzach dofinansuje również wyjazd opiekuna
wojewódzkiego i trenera na MPJ do lat 16 i 18. Dodatkowo, na wniosek Klubu, ze środków
WZSzach może być dofinansowany start zawodnika w Mistrzostwach Świata Juniorów i
Mistrzostwach Europy Juniorów w szachach klasycznych. Decyzję taką może podjąć Zarząd
WZSzach na wniosek Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia.

7. Wszelkie wnioski o dofinansowanie startu zawodników w turniejach powinny być złożone
emailem przez Klub, którego członkiem jest zawodnik (skan z podpisem i pieczątką), do
Prezesa WZSzach w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji przez Zarząd. Dofinansowanie
ze środków WZSzach udziału członków Kadry Wojewódzkiej w turniejach i szkoleniach,
dotyczy wyłącznie zawodników z Klubów, zrzeszonych i zarejestrowanych w WZSzach, bez
zaległości finansowych względem WZSzach. WZSzach nie dofinansuje w żaden sposób
zawodników z Klubów z zaległościami finansowymi względem WZSzach.
8. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu WZSzach.
9.

Zarząd WZSzach zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Każda decyzja o
jego zmianie zostanie opublikowana na stronie internetowej WZSzach.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd WZSzach.
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