Regulamin finansowania kadry zawodników klubu szachowego
KTS Kalisz na 2015 rok
Zgodnie z propozycją Zarządu z grudnia 2014 roku dotyczącą utworzenia Kaliskiej Szachowej
Kadry Juniora i Kaliskiej Szachowej Kadry Młodzika, Prezes Maciej Sroczyński w związku z
faktem otrzymania dotacji z Miasta na rok 2015 na ten właśnie cel, przychylił się do propozycji
Zarządu KTS Kalisz i zadecydował o podjęciu uchwały dotyczącej wyboru i składu Kadry KTS
Kalisz. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.02.2015 roku, Zarząd KTS Kalisz podjął uchwałę nr
1/2015 z dnia 20.02.2015 r. w sprawie powołania i składu Kaliskiej Szachowej Kadry Juniora i
Kaliskiej Szachowej Kadry Młodzika na rok 2015.
Na 2015 rok powołono następującą kadrę juniorów i młodzików KTS Kalisz:
Juniorzy (zawodnik do lat 11 – 18)

Młodzicy (zawodnik do lat 10)

Maciej Adamczewski

Tymon Ochędzan

Filip Janiszewski

Paweł Jędraszek

Weronika Wawrzyniak

Krzysztof Jarczewski

Szymon Skurniak

Ewa Barwińska

Oskar Dixa

Zuzanna Jędrzejewska
Karol Wawrzyniak

DOFINASOWANIE DO TURNIEJÓW SZACHOWYCH
Klub pokrywa pełne koszty udziału (zakwaterowanie, wyżywienie, wpisowe oraz wszelkie opłaty
rankingowe) kadry KTS Kalisz w następujących zawodach szachowych:
1. Mistrzostwa Polski w szachach klasycznych (do lat 10,12,14,16,18) (zawodnik musi
wcześniej awansować do tych zawodów),
2. Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych (do lat 10,12,14,16,18),
3. Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików,
4. Rozgrywki ligowe.
DODATKOWE DOFINANSOWANIE ZA WYBITNE WYNIKI SPORTOWE







Medaliści Mistrzostw Polski, Europy i Świata w szachach klasycznych, szybkich oraz
błyskawicznych na 2015 rok mają sfinansowany przez klub jeden dodatkowy turniej
szachów klasycznych uzgodniony z zarządem KTS Kalisz. Wysokość dofinansowania
zależy od sytuacji finansowej klubu i przyznanej dotacji przez miasto Kalisz na 2015 rok.
Młodzicy, którzy zdobyli sumarycznie w 2015 roku dla KTS Kalisz minimum 2 punkty do
współzawodnictwa sportowego oraz juniorzy, którzy zdobyli sumarycznie w 2015 roku dla
KTS Kalisz minimum 4 punkty do współzawodnictwa sportowego będą mieli
dofinansowany dodatkowy turniej szachów klasycznych. Wysokość dofinansowania zależy
od sytuacji finansowej klubu i przyznanej dotacji przez miasto Kalisz na 2015 rok.
Członkowie Kaliskiej Szachowej Kadry Młodzika i Juniora otrzymają częściowe
dofinansowanie do obozu szachowego, w kwocie ustalonej z Zarządem klubu KTS Kalisz i
uzależnionej od ilości chętnych i bieżącej sytuacji finansowej Klubu KTS.
Dodatkowe dofinansowanie za wybitne wyniki sportowe będzie realizowane w 2015 lub w
2016 roku, po uzgodnieniu z Zarządem klubu KTS Kalisz.

DODATKOWE INFORMACJE







Kadrę na rok 2015 wybiera Prezes klubu KTS Kalisz na podstawie wyników sportowych
osiągniętych w 2014 roku. Decyzja ta zostaje zatwierdzona odpowiednią uchwałą Zarządu
Klubu KTS Kalisz. Utworzenie Kadry jest w 100 % procentach uzależnione od przyznanej
na ten cel dotacji z Urzędu Miasta Kalisza na dany rok.
Klub zastrzega możliwość zmniejszenia lub dodatkowego dofinansowania zawodników
Kadry w innych turniejach szachowych, w zależności od sytuacji finansowej Klubu.
Klub KTS Kalisz dofinansowuje koszty dojazdu na turnieje szachowe rangi Mistrzowskiej,
w kwotach uzależnionych od sytuacji finansowej Klubu. Zarząd nie wyklucza jednak
możliwości dofinansowania wyjazdu na Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików, w
sytuacji kiedy nie są one rozgrywane w Wielkopolsce.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest uregulowana aktualna składka członkowska
klubu oraz brak zaległości z lat wcześniejszych.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu KTS Kalisz.
Zarząd KTS Kalisz zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
Maciej Sroczyński
Prezes KTS Kalisz

