
 

 

Warunki uczestnictwa w Kadrze Juniorów SKKS/MDK 

Zarząd SKKS/MDK tworzy Kadrę Juniorów jako formę wyróżnienia oraz wsparcia 

indywidualnego procesu rozwoju młodych szachistów SKKS. 

Wniosek o przyjęcie do Kadry może złożyć zawodnik, rodzic lub instruktor. Decyzję  

o zakwalifikowaniu zawodnika podejmuje Zarząd SKKS. Nieprzestrzeganie warunków 

uczestnictwa w Kadrze SKKS skutkuje skreśleniem z członkowstwa w Kadrze. 

Skreślenia dokonuje Zarząd SKKS na wniosek szkoleniowców SKKS/MDK. 

 

Kto może być członkiem Kadry Juniorów ? 

 

Członkinią lub członkiem Kadry Juniorów SKKS może być juniorka lub junior 

należący do SKKS za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, a ponadto : 

1. Wypełniający obowiązki statutowe SKKS. 

2. Systematycznie uczestniczący w szkoleniu lub realizujący samodzielny 

tok szkoleniowy uzgodniony z trenerem lub instruktorem SKKS/MDK. 

Dokładnie wykonujący polecenia szkoleniowe.  

3. Poświęcający treningowej grze w szachy oraz pracy samodzielnej 

minimum 4 godziny tygodniowo. 

4. Uczestniczący w rozgrywkach turniejowych ( wg zaleceń trenera , 

instruktora) . 

Zwłaszcza w turniejach klasyfikacyjnych z zapisem! 

5. Zarejestrowany w PZSzach oraz posiadający licencję szachową.  

6. Dbający o swój rozwój fizyczny.  

7. Dobrze realizujący obowiązki szkolne. 

8. Traktujący udział w szkoleniu poważnie, jako możliwość przygotowania 

się do startu w Eliminacjach Mistrzostw Polski Juniorek lub Juniorów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Uprawnienia kadry juniorów SKKS : 

 

1. Możliwość udziału w szkoleniu grupowym i indywidualnym w formie: 

- udziału w zajęciach grup szkoleni0wych MDK, 

- korzystania z porad – konsultacji szkoleniowych, 

- korzystania z indywidualnych treningów z szkoleniowcami , starszymi 

i silniejszymi sportowo  zawodnikami SKKS/MDK, 

2. Możliwość udział w obozach szkoleniowo sportowych. 

3. Możliwość udział w rozgrywkach cyklu Mistrzostw Polski Juniorów  

(MPJ indywidualnych i drużynowych). 

4. Uzyskania wsparcia finansowego Klubu przy : 

- zakupie literatury szachowej, 

- pozyskaniu materiałów szkoleniowych, 

- udziału w turniejach szachowych cyklu MPJ, 

- uzyskania wsparcia przy udziale w wyjazdowych turniejach 

szachowych.  

5. Zwolnienia z opłat turniejowych (wpisowego) w turniejach 

organizowanych przez SKKS. 

 

 

W związku z koniecznością podjęcia działań zmierzających do intensyfikacji szkolenia 

juniorów SKKS/MDK Zarząd SKKS we współpracy z rodzicami podjął ustalenia: 

1. Z dniem 1 listopada 2013 składka juniorów deklarujących udział w Kadrze  

SKKS zostaje ustalona na wysokości 20 zł miesięcznie. 

2. Środki finansowe zgromadzone przez Zarząd SKKS oraz będące sumą składek 

Kadry będą przeznaczone na : 

- pokrycie kosztów udziału w Eliminacjach Mistrzostw Polski Juniorów, 

- pokrycie kosztów udziału w zawodach wyjazdowych stanowiących część cyklu 

szkoleniowego. 

  

Przemyśl, 16 października 2013 roku. 

 

 

 

 

 



 

Przemyśl, dnia …………………………. 

 

Do Zarządu 

Sportowo Kulturalnego Klubu Szachowego 

w Przemyślu 

 

WNIOSEK 

dotyczący zgłoszenia kandydatury do Kadry Juniorek i Juniorów SKKS. 

 

Po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa zwracamy się z prośbą o włączenie 

naszej córki/syna : 

………………………………….………………………..…………………………………………………………… 

( imię nazwisko juniorki/juniora) 

do Kadry Juniorów SKKS w Przemyślu. Jednocześnie zobowiązujemy się  

do przestrzegania ustalonych zasad i aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach  

do udziału w indywidualnych i drużynowych zawodach cyklu Mistrzostw Polski 

Juniorów.  

………………………………………          ……………………………………………………………………… 

( podpis Juniorki/Juniora)        (podpis/y rodzica, rodziców/opiekunów prawnych* ) 

 

*-  podpisy wg zgodnych ustaleń rodzinnych by nie nastąpiła kolizja podejścia rodziców do podjętych 

zobowiązań. 

Decyzja Zarządu SKKS: 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


