Komunikat Organizacyjno-Finansowy MZSzach nr 1/2021

1. Komunikat ten stanowi uzupełnienie Komunikatu-Organizacyjno Finansowego PZSzach
nr 1/2021 w zakresie przewidzianym dla WZSzach w pkt. 19. Uprawnienia WZSzach.
1.1. MZSzach jest uprawniony do pobierania składek członkowskich i opłat licencyjnych
w zakresie objętym umową z PZSzach.
1.2. Roczna składka członkowska w roku 2021 wynosi:
a) dla nowych członków zarejestrowanych w bieżącym roku – 100 PLN
b) dla członków zarejestrowanych w 2020 roku – 150 PLN
c) dla członków zarejestrowanych w 2019 roku – 250 PLN
d) dla członków zwyczajnych i wspierających działających w zakresie sportu osób
niepełnosprawnych – 300 PLN
e) dla WZSzach oraz pozostałych członków zwyczajnych i wspierających – 350 PLN
1.3. Opłaty za licencje zawodnicze, klubowe, sędziowskie i szkoleniowców
oraz roczne opłaty uprawniające do sędziowania i szkolenia są pobierane wg zasad
i stawek z KOF PZSzach 1/2021 i w wysokości tam podanej.
1.3.a. Opłaty licencyjne należy wpłacać na konto MZSzach (nie dotyczy licencji FIDE).
1.3.b. Sędziowie klasy II, III i młodzieżowej roczną opłatę (50 PLN) wpłacają do MZSzach,
pozostali sędziowie bezpośrednio do PZSzach. Szczegóły w KOF PZSzach 1/2021 pkt.5
1.3.c. Opłaty roczne szkoleniowców: od trenerów I/II klasy pobiera PZSzach, od instruktorów
MZSzach w wysokości 30 PLN.
2. Turnieje podlegające ocenie rankingowej FIDE (klasyczne, szybkie i błyskawiczne) lub
z uzyskanymi normami na kategorie centralne powinny być zatwierdzone przez Centralny
Rejestr PZSzach i opłacone wg stawek KOF PZSzach 1/2021. Zalecane jest to też przy
turniejach okręgowych, gdzie normy uzyskują zawodnicy z różnych województw.
2.1. MZSzach pobiera opłatę w wysokości 10 PLN za rejestrację turnieju z możliwością
uzyskania jedynie kategorii okręgowej, przy spełnieniu poniższego warunku:
2.2. Sędzia zobowiązany jest do przesłania sprawozdania z zawodów (zalecany plik
turniejowy) i publikacji wyników zawodów. Instrukcja pt. „Ważne informacje dotyczące
sprawozdawczości sędziowskiej” opublikowana jest na stronie www.mzszach.pl w zakładce
Kolegium Sędziów.
Sprawozdania wysyłamy na adres email:r.krolikowski@pzszach.pl załączając potwierdzenie
przelewu na konto MZSzach i ewentualne formularze rejestracji zawodników w CR.
2.3. Przy spełnieniu powyższych wymogów MZSzach nie pobiera dodatkowych opłat za
zatwierdzenie kategorii okręgowej.
2.4. W przypadku: przekroczenia terminu wysłania sprawozdania (3 dni) – lub odrzucenia
złożonego w terminie sprawozdania z powodu dyskwalifikujących go błędów, turniej może
zostać przyjęty do oceny rankingowej MZSzach po opłaceniu opłaty rankingowej w
wysokości 5 PLN od zawodnika, nie mniej jednak niż 50 PLN.
2.5. Nie wysyłamy sprawozdań z turniejów nie ocenianych w rankingu PZSzach lub FIDE.

3. Opłata za pierwszą rejestrację w klubie ustala się w wysokości 10 PLN. Dotyczy to
również zawodników, którzy nie posiadali przynależności klubowej przez okres minimum
jednego roku.
3.1. Wysokość opłaty rejestracyjnej za zmianę przynależności klubowej zawodnika z
kategorią okręgową i rankingiem FIDE poniżej 1700, ustala się na 30 PLN.
3.2. Opłata za kolejną zmianę przynależności klubowej przed upływem 6 miesięcy od czasu
ostatniej rejestracji wynosi 200% podanej stawki.
3.2. W przypadku wypożyczenia (tylko na wskazane rozgrywki drużynowe) oraz przejęcia
zawodników z klubów wyrejestrowanych obowiązują stawki wg KOF PZSzach 1/2021.
3.3. Kwestie dotyczące ekwiwalentu (opłaty) za wyszkolenie zawodnika do lat 18 przy
zmianie przynależności klubowej reguluje pkt. 13.3 KOF PZSzach 1/2021.
3.4. W przypadku zawodników urodzonych przed 01.01.1961 wysokość opłaty wynosi 0 zł.
4. Ceny druków:
4.1. Zapisy samokopiujące partii [50 szt. + 50 szt. (kopie)] – 8 PLN
4.2. Opłata za wymianę/wydanie nowej legitymacji szachowej wynosi 20 PLN (z drukiem)
i późniejszymi wpisami uzupełniającymi.
4.3. Karty zgłoszenia zawodników i inne formularze są bezpłatne, do pobrania
i wydrukowania ze strony PZSzach: https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/
5. Szczegóły dotyczące opłat (w tym karnych) w rozgrywkach drużynowych zawarte są
w Regulaminach rozgrywek. Nieuregulowanie tych opłat powoduje nie dopuszczenie klubu
do rozgrywek lub wyłączenie z nich w kolejnym sezonie.
5.1 Kaucja - wpłata łącznie z pisemnym wnioskiem do Zarządu MZSzach o rozpatrzenie
odwołania lub protestu dotyczącego rozgrywek szachowych w województwie:
- Klub/drużyna - 50 PLN, - Zawodnik (indywidualnie) - 30 PLN.
6. Konto MZSzach: Bank BNP Paribas nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060. Zachęcamy
do regulowania wszelkich opłat przelewami, pamiętając o tytule wpłaty.
7. Pozostałe stawki dla opłat wyżej nie wymienionych lub nie ujętych w KOF PZSzach
1/2021 obowiązywać będą według odrębnych ustaleń.
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