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                                        Komunikat Organizacyjno-Finansowy WMZSzach nr 1/2021

                  1. Kilka słów objaśnienia do komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach nr 1/2021

1.1 WMZSzach jest uprawniony do pobierania składek członkowskich, opłat licencyjnych

i innych zgodnie z komunikatem finansowym PZSzach nr 1/2021.

1.2 Roczna składka członkowska w 2021 roku wynosi :

a) dla nowych członków rejestrowanych 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 zł

 e) dla WZSzach oraz pozostałych członków zwyczajnych i wspierających – 350 PLN

1.3 Sędziowie klasy II, III roczną opłatę w wysokości 50 PLN wpłacają do WMZSzach,

pozostali sędziowie, zgodnie z komunikatem PZSzach, bezpośrednio do PZSzach.

1.4 Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej:

trener klasy mistrzowskiej, starszy trener FIDE (FST) - 50 PLN,

trener klasy I i II, trener FIDE (FT) - 40 PLN,

instruktor, instruktor FIDE (FI) - 30 PLN.

Instruktorzy dokonują opłaty na konto WMZSzach.

1.5 Szczegóły dotyczące wydawania licencji zawarte są w Regulaminie Licencyjnym Polskiego

Związku Szachowego opublikowanym na stronie internetowej PZSzach.
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Sędziowie z klasą okręgową, instruktorzy, zawodnicy dokonują opłaty za licencję na konto

WMZSzach w wysokości 30 PLN .

2. Niezależnie od opłat wynikających z komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach,

WMSzach ma prawo do pobierania:

2.1 Opłaty rankingowej od turniejów zgłoszonych tylko do oceny rankingowej WMZSzach:

ustala się na 5 PLN za każdego zawodnika.

2.2 Opłaty za zgłoszenie turnieju do oceny rankingowej tylko WMZSzach:

ustala się na 10 PLN.

2.3 Opłaty za nadanie kategorii okręgowej uzyskanej w turnieju nie podlegającemu obowiązkowi

zgłoszenia do oceny rankingowej WMZSzach w wysokości:

0 PLN - gdy turniej jest zarejestrowany i zatwierdzony w Centralnym Rejestrze PZSzach

10 PLN - gdy turniej nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze PZSzach

2.4 Opłaty rejestracyjnej za zmianę przynależności klubowej, wypożyczenie zawodnika

zawodnika z kategorią okręgową, wraz z wpisem do centralnego rejestru:

- ustala się na 20 PLN,

- pierwsza rejestracja w pierwszym klubie lub po rocznej karencji - 5 PLN.

2.5 Opłaty za wpisanie do książeczki szachowej kategorii szachowej:

ustala się na 5 PLN,

2.6 Opłaty startowej w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Juniorów;

ustala się w wysokości 35 PLN: minimum 50% wpisowego  przeznaczone będzie na udział 
zawodników eliminacjach i półfinałach MPJ.

W zawodach dodatkowo pobierana jest opłata rankingowa wynikająca z odrębnych przepisów

2.7 Opłaty rejestracyjnej za zgłoszenie turnieju do Grand-Prix Województwa Warmińsko Mazurskiego
w szachach szybkich:

4 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. Cennik druków:

4.1 legitymacja szachowa – 15 PLN,
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4.2 legitymacja sędziowska – 20 PLN.

4.3 licencja zawodnicza - 5 PLN.

5. 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.

Prezes WMZSZACH

Kamil Zapałowski
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