
Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy

10-001 Olsztyn 1
skrytka pocztowa 188
(rzadko sprawdzana)

10-563 Olsztyn
ul. Głowackiego 27A

NIP: 739-37-83-473

 Crédit Agricole:
22 1940 1076 3085 3997 0000 0000 
z odpowiednim tytułem: kto za co

uchwała zarządu z dnia 18 grudnia 2011 roku  
Komunikat Organizacyjno-Finansowy WMZSzach nr 1/2012

 1. Kilka słów objaśnienia do komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach nr 1/2012
 1.1. WMZSzach jest uprawniony do pobierania  składek członkowskich, opłat licencyjnych 

i innych zgodnie z komunikatem finansowym PZSzach nr 1/2012.
 1.2. Przypominamy, ze składki członkowskie wpłacone do  30.04.2012 roku mają najwyższą ulgę. 

Niezrzeszony zawodnik posiadający lub ubiegający się o licencję jest również zobowiązany 
do opłacenia  rocznej składki członkowskiej.

Termin 
wpłaty składki Wysokość składki (w PLN)

członkowie zwyczajni 
(bez UKS i szachistów 
niepełnosprawnych)

UKS, szachiści 
niepełnosprawni, 
członkowie wspierający

zawodnicy 
niezrzeszeni w 
klubach i innych 
stowarzyszeniach

1.01. – 30.04.2012 r. 250 200 25
1.05. – 30.06.2012 r. 300 250 30
1.07. – 31.12.2012 r. 400 400 40

 1.3. Sędziowie klasy II, III i młodzieżowej roczną opłatę wpłacają do WMZSzach, pozostali 
sędziowie bezpośrednio do PZSzach.

 2. Niezależnie od opłat wynikających z komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach, 
WMSzach ma prawo do pobierania :

 2.1. Składek od członków nie będących jednocześnie członkami PZSzach;
ustala się na 100 PLN.

 2.2. Składek od niezrzeszonych zawodników zarejestrowanych w WMZSzach, 
ustala się na 20 PLN, juniorzy - 10 PLN.
Uwaga: m. in. w celu klasyfikacji w Grand-Prix Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
w szachach szybkich.

 2.3. Opłaty klasyfikacyjno-rankingowej od turniejów zgłoszonych tylko do oceny rankingowej 
WZSzach odbywających się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
ustala się na 5 PLN za każdego zawodnika.

 2.4. Opłaty za zgłoszenie turnieju do oceny rankingowej tylko WMZSzach;
ustala się na 10 PLN,
0 PLN dla turniejów zarejestrowanych w CR przy użyciu programu chessarbiter.
Uwaga: Nie zapominajmy o pkt. 2.3

 2.5. Opłaty rejestracyjnej za zmianę przynależności klubowej, wypożycznienie zawodnika 
zawodnika z kategorią okręgową, wraz z wpisem do centralnego rejestru;
ustala się na 20 PLN, pierwsza rejestracja bezpłatnie.

 2.6. Opłaty za wpisanie do książeczki szachowej kategorii szachowej;
ustala się na 5 PLN,
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 2.7. Opłaty startowej w lidze wojewódzkiej juniorów;
ustala się na 100 PLN, druga drużyna z tego samego klubu 50 PLN.
Uwaga: 80% z opłaty startowej przeznaczone jest na fundusz nagród pieniężnych.

 2.8. Opłaty startowej w lidze wojewódzkiej seniorów;
ustala się na 300 PLN, druga drużyna z tego samego klubu 100 PLN.
Uwaga: 80% z opłaty startowej przeznaczone jest na fundusz nagród pieniężnych.

 2.9. Opłaty startowej w indywidualnych mistrzostwach województwa juniorów;
ustala się  w zależności od grupy wiekowej:
do 11 lat - 20 PLN, 12-19 lata - 30 PLN.
Uwaga: 80% z opłaty startowej przeznaczone jest na dofinansowanie udziału w eliminacjach  
strefowych do mistrzostw Polski. 

 2.10.Opłaty za zgłoszenie turnieju do Grand-Prix Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
w szachach szybkich;
ustala się na 3 PLN za każdego zawodnika.

 3. Kaucja - wpłata łącznie z pisemnym wnioskiem do Zarządu WMZSzach o rozpatrzenie 
odwołania lub protestu dotyczącego rozgrywek szachowych w województwie:

 3.1. klub/drużyna - 50 PLN,
 3.2. zawodnik (indywidualnie) - 30 PLN.
 4. Pozostałe stawki opłat wyżej nie wymienionych lub nie ujętych w komunikacie 

Organizacyjno-Finansowym PZSzach obowiązywać będą według oddzielnych ustaleń. 

Zachęcamy do regulowania wszelkich opłat poprzez konto. 
Nie zapominajmy przy wpłacie na konto o tytule wpłaty.

sekretarz WMZSzach 
Bogdan Jeżak

prezes WMZSzach
Jerzy Daliga
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