
ZMIANY W SYSTEMIE SPORTU M£ODZIEÝOWEGO 2013 

1. LIKWIDACJA �DZIKICH KART�. 

19 stycznia br. Zarz¹d PZSzach. na wniosek wiceprezesa ds. 

mùodzie¿owych zlikwidowaù instytucjê �dzikiej karty�. Nie dotyczy to 

jednak miejsc ju¿ przyznanych w grudniu 2012. �Dzika karta� powstaùa by 

w zupeùnie wyj¹tkowych sytuacjach losowych daã mo¿liwo�ã gry 

zawodnikom w jaki� sposób skrzywdzonym, przez chorobê czy inne 

przypadki losowe. W ostatnich latach jednak staùa siê dla wielu jedn¹ z 

normalnych form awansu do finaùów mistrzostw Polski juniorów, tworz¹c 

zùudne nadzieje. Ilo�ã wniosków znacznie przekracza ilo�ã miejsc do 

przyznania. Tak byùo równie¿ w bie¿¹cym cyklu rozgrywkowym. Na 4 

miejsca zùo¿ono 16 wniosków. W naszym odczuciu wiêc, czyni wiêcej 

szkody ni¿ po¿ytku. Skutek likwidacji czê�ciowo ùagodz¹ inne zmiany. 

2. LIKWIDACJA ROZGRYWEK MAKROREGIONALNYCH DLA 

DZIEWCZ¥T DO 15 i 17 LAT. 

Rozgrywki w tych grupach w wiêkszo�ci makroregionów gromadziùy 

3-5 zawodniczek bêd¹c imitacj¹ rozgrywek. Jednocze�nie finaùy w tych 

grupach s¹ coraz mniej liczne. By tym niekorzystnym zjawiskom 

przeciwdziaùaã zmieniamy zasady awansu. Co roku w dokumencie 

�Wytyczne �� publikowanym w grudniu bêdzie okre�lany ranking 

miêdzynarodowy ELO (osi¹gniêty na dowolnej li�cie rankingowej roku 

makroregionu) daj¹cy awans do finaùu w roku nastêpnym. W tym roku to 

1350 dla zawodniczek ur.1998-9 i 1500 dla zawodniczek 1996-7. 

Zawodniczki, które tego rankingu nie osi¹gn¹, a w finaùach chciaùyby 

wyst¹piã, maj¹ inne mo¿liwo�ci awansu. Trudne dla tej grupy (miejsca 1-5  

w roczniku w finale roku poprzedniego, zwyciêstwo na szachownicy w 

centralnej lidze juniorów, oczywi�cie równie¿ medal MÚJ i MEJ) i ùatwiejsze 

(po 3 miejsca w turniejach pierwszej i ostatniej szansy). 

3. DODATKOWE MIEJSCA W GRUPACH CH£OPCÓW C16 i C18. 

W tych grupach ju¿ od bie¿¹cego roku w miejsce zawodników, 

którzy zrezygnowali lub nie potwierdzili startu bêd¹ powoùywani rezerwowi 

wedùug miejsca na li�cie rankingowej na 1 stycznia roku finaùu. 

4. LIKWIDACJA PUCHARU POLSKI PRZEDSZKOLAKÓW I MIEJSC 

AWANSUJ¥CYCH DO FINA£ÓW DO 10 LAT Z TYCH ZAWODÓW. 

Zmiany w polskiej edukacji (objêcie nauk¹ szkoln¹ sze�ciolatków) 

powoduj¹, ¿e piêkna impreza � Mistrzostwa Polski Przedszkolaków, 

rozgrywane dla dzieci siedmioletnich trac¹ sens u¿ywania tej nazwy. 
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Zawody odbêd¹ siê pod t¹ nazw¹ jeszcze w tym roku, jednak ju¿ bez 

awansu medalistów do finaùu do 10 lat. Uznali�my, ¿e je¿eli siedmiolatek 

jest wybitny, to przebije siê do finaùu do 10 lat z Pucharu Polski do 8 lat 

lub makroregionu. 

5. ZWIÆKSZENIE ILOÚCI AWANSUJ¥CYCH DO 10 LAT Z 

MAKROREGIONU. 

Rekompensuj¹c zmniejszenie liczby miejsc finalistów, zwiêkszamy 

ilo�ã awansuj¹cych do 10 lat z makroregionu do 6 dziewcz¹t i chùopców. 

6. ZMIANY W MAKROREGIONALNYCH MISTRZOSTWACH 

M£ODZIKÓW (MMM). 

W roku 2012 by zwiêkszyã frekwencjê stworzyli�my mo¿liwo�ã 

rozgrywania tych zawodów jako eliminacji do 10 lat. To rozwi¹zanie nie 

zwiêkszyùo frekwencji, a dodatkowo z punktacji ministerialnej wypadù 

jeden rocznik. Wracamy z tymi zawodami do starej formuùy � rozgrywania 

osobno, s¹ mo¿liwe do rozegrania w 3 dni i udaùo siê uzyskaã zgodê 

ministerstwa na jeden rocznik wiêcej. W roku 2013 w MMM mog¹ wiêc 

wystartowaã zawodniczki i zawodnicy roczników 2003, 2004 i 2005. 

 

7. ROZSZERZENIE UPRAWNIEÑ STARTU W ZAWODACH 

M£ODZIEÝOWYCH. 

Od roku 2013 w ministerialnych regulaminach systemu sportu 

mùodzie¿owego do startu obok obywateli polskich i obywateli UE 

zamieszkuj¹cych w Polsce, uprawnieni do startu s¹ posiadacze �Karty 

Polaka�. W zwi¹zku z tym w bie¿¹cym roku dopuszczamy posiadaczy 

�Karty Polaka� do mùodzie¿owych rozgrywek indywidualnych. 


