Zabeležka s sestanka s starši in spremljevalci

22.2.2019

V četrtek, 21. februarja 2019, s pričetkom ob 16.30 je potekal sestanek s starši in
spremljevalci v Grand hotelu Rogaška Slatina, v sklopu Mladinskega državnega prvenstva
2019.
S strani Šahovske zveze so sodelovali: Nina Rob, sekretarka ŠZS, Matjaž Mikac, predsednik
Strokovnega sveta. Kot predstavnika organizatorja Evropske šahovske akademije sta bila
prisotna Georg Mohr in Adrian Mihalčišin, član UO ŠZS.
V uvodu je sekretarka zveze Nina Rob poudarila, da ŠZS podpira prenos partij na
mladinskem DP. Kot primer je navedla izvedbo mladinskega DP 2018 v Portorožu, kjer so
se prenašale skoraj vse partije. Letos se je organizator odločil drugače, zato prenosa ni
bilo. Predlaga, da se to uredi v pravilniku. Tudi v letu 2019 je predvideno sofinanciranje
uradnih mednarodnih tekmovanj za najbolj obetavne oz. kadetske in mladinske
reprezentante. Ob tem je poudarila pomembno vlogo staršev pri vzpodbujanju in
financiranju šaha. Povzala je k čim hitrejšim prijavam na SP oz. EP, skrajni rok naj bi bil 5
dni po objavljenem razpisu. Prav tako je opozorila na problem poznih odpovedi, zaradi
katerih se lahko izgubi možnost brezplačnega bivanja za predstavnika Slovenije.
Matjaž Mikac je predstavil sistem mladinskega šaha v Sloveniji, ki zajema naslednja
področja: 1. sistemski okvir: organiziranost, pravilniki (na ravni ŠZS, na ravni države in
mednarodni ravni), 2. tekmovalni program ŠZS (državna prvenstva) in druga tekmovanja,
3. nastopi na mednarodnih tekmovanjih, 4. organizacija mednarodnih tekmovanj, 5.
mladinske selekcije, 6. sofinanciranje individualnih programov obetavnih šahistov in
šahistk 7. izobraževanja in treningi, 8. osnovnošolski šah, 9. usposabljanje strokovnega
kadra, 10. razvoj kakovostnega in vrhunskega članskega šaha. Podal je oceno, da so pogoji
za razvoj šaha v splošnem zelo dobri. Sistem je motivacijsko naravnan, da zajame čim širšo
bazo ob tem pa se omogoči ustrezna podpora najbolj obetavnim. Omenjeni so bili številni
uspehi v zadnjih 6 letih, ko so naši predstavniki med drugim osvojili 29 medalj na uradnih
EP in SP za mlade.
Georg Mohr je v imenu organizatorja razložil, zakaj se letos niso prenašale partije. Kot
razloge je navedel: zaščito naših najboljših pred pripravami nasprotnikov na bodočih EP
in SP, regularnost DP (preprečevanje nedovoljene pomoči s strani staršev in
spremljevalcev), zglede iz tujine in finančne razloge.
Mnenja in predlogi udeležencev sestanka:
-

Igorja Tisaja se predlaga za predstavnika staršev, ki lahko sodeluje s komisjami in
odbori ŠZS.
Zagotovi se prenos partij z mladinskega DP, eventuelno s polurnim zamikom in
geslom za dostop.

-

Poziva se k čim hitrejši odločitvi prvouvrščenega in drugouvrščenega z DP o izbiri
SP ali EP.
Pohvaljeno je bilo delo ŠZS pri organizaciji odhodov in prijavah na mednarodna
tekmovanja mladih ter na področju mladinskega šaha nasploh.
Večjo pozornost naj dobijo mednarodna tekmovanja v pospešenem šahu.
Razpis za nastop na SP in EP naj bo objavljen na portalu ŠZS, kandidate za nastop
se obvesti tudi po elektronski pošti.
ŠZS pošlje pobudo na FIDE, da se razpis prvenstva objavi vsaj 3 mesece pred
tekmovanjem.
Mladinsko DP se izvede v ločenem prostoru za mlajše in starejše kategorije.
Glede na to, da na letošnjem mladinskem DP ni bilo vode za nastopajoče, se naj to
zagotovi na naslednjih prevenstvih.
DP v kategorijah 10 in 12 let se odpre. Pogoj za nastop je lahko rating, za igralce
brez ratinga so obvezene kvalifikacije.
Pri pripravi predloga tekmovalnega programa se vključi predstavnika staršev in
predsednike komisij, ki se ukvarjajo z mladinskim šahom.
Sestanek je bil zaključen ob 18.00.
Zapisala Nina Rob, sekretarka ŠZS

