
Regulamin Lubuskiej Akademii Szachowej

1. Powołanie Akademii:

a. Nastąpiło  na  podstawie  uchwały  Zarządu  Lubuskiego  Związku
Szachowego z dnia 18 maja 2013 roku.

b. Koordynatorem  zarządzającym  całością  działań  Akademii  powołano
członka Zarządu LZSzach Pana Grzegorza Murawskiego.

c. Zakres zajęć i wszystkich dodatkowych świadczeń na rzecz uczestników w
każdej  sesji  Akademii  regulować  będą  komunikaty  organizacyjne
publikowane na stronie internetowej LZSzach.

2. Cel powołania Akademii:

a. Głównym celem powołania Akademii jest pomoc juniorom zrzeszonym w
LZSzach w stałym podnoszeniu poziomu sportowego.

b. Zapewnienie  najlepszym  lubuskim  juniorom  dostępu  do  uznanych
szkoleniowców.

c. Organizacja  aktywnego  odpoczynku  i  zapewnienie  właściwego
wykorzystania czasu wolnego od zajęć szkoleniowych.

3. Organizacja zajęć Akademii: 

a. W Akademii  szkoleni są juniorzy do ukończenia 18 roku życia z klubów
zrzeszonych w LZSzach oraz juniorzy należący bezpośrednio do LZSzach,
którzy posiadają licencje zawodnicze. 

b. Szkolenie  w  Akademii  odbywać  się  będzie  w  ośrodkach  wczasowo  –
wypoczynkowych,  mogących  zabezpieczyć  odpowiedni  standard
warunków treningowych i wypoczynkowo-rekreacyjnych.

c. Liczbę uczestników Akademii  w każdej  sesji  ustala się w zależności  od
możliwości organizacyjnych w komunikatach organizacyjnych.

d. Do poszczególnych sesji Akademii kwalifikowani są juniorzy wg klucza w
następującej kolejności:

1. Finaliści Mistrzostw Polski z roku 2012 i 2013.
2. Medaliści Mistrzostw Województwa Lubuskiego 2012 i 2013.
3. W przypadku wolnych miejsc inni chętni juniorzy.

4. Zasady finansowania zajęć Akademii: 

a. Finansowanie  udziału  w  zajęciach  Akademii  jest  rozłożone  na  Lubuski
Związek  Szachowy  i  uczestników  zajęć  Akademii.  Dopuszcza  się
możliwość dofinansowania z innych źródeł.

b. Ze środków własnych uczestników Akademii powinien być w pełni pokryty
ich całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia oraz dojazdu.



c. Koszty trenerów i  opiekunów oraz koszty administracyjne spoczywają w
głównej mierze na środkach finansowych pozyskanych przez Akademię i
LZSzach.

Trener koordynator Prezes

Lubuskiej Akademii Szachowej Lubuskiego Związku Szachowego
(-) Grzegorz Murawski (-) Andrzej Modzelan

Zatwierdzono przez Zarząd Lubuskiego Związku Szachowego w dniu 
18.05.2013 r.
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