WIELKOPOLSKI
ZWIĄZEK SZACHOWY

Poznań, 12.12.2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNO-FINANSOWY WZSzach nr 1/WP/2017
Komunikat podaje podstawowe składki roczne PZSzach oraz określa wszystkie pozostałe opłaty,
które należy wnosić bezpośrednio na konto WZSzach

Członkowie WZSzach są zobowiązani do opłaty
składki rocznej PZSzach (pkt 1 komunikatu) oraz WZSzach (pkt 2 komunikatu).
Składki roczne należy wpłacać na konto WZSzach
Wysokość składki PZSzach i składki WZSzach uzależniona jest od terminu wpłaty składek
1. Składka roczna PZSzach (zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2017 Uchwała Zarządu nr 84/11/2016 r. z dnia 29.11.2016 r.):
Wysokość składki (w zł)

Termin
wpłaty składki

Członkowie
(bez szachistów
niepełnosprawnych)
1.01. – 30.04.2017 r.
350
1.05. – 30.06.2017 r.
400
1.07. – 31.12.2017 r.
500

Wojewódzkie
Związki Szachowe

Szachiści
niepełnosprawni

350
400
500

300
350
500

Zawodnicy
niezrzeszeni
w klubach
35
40
50

1.1. Wysokość składki dla nowo rejestrowanego klubu:

Termin wpłaty składki
1.01. – 30.06.2017 r.
1.07. – 31.12.2017 r.

Wysokość składki (w zł)
Członkowie (bez szachistów
Szachiści niepełnosprawni
niepełnosprawnych)
300
250
150
125

Składkę roczną oraz opłatę licencyjną i rejestracyjną należy uregulować przed wysłaniem do WZSzach
deklaracji zgłoszenia klubu – kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do deklaracji.
Wysokości wszystkich pozostałych opłat na rzecz PZSzach i FIDE podane są w Komunikacie OrganizacyjnoFinansowym PZSzach nr 1/2017: http://www.pzszach.pl/
2. Składka roczna WZSzach:
Termin wpłaty składki

Wysokość składki (w zł)

1.01. – 30.04.2017 r.
1.05. – 30.06.2017 r.
1.07. – 31.12.2017 r.

100
120
160

2.1. Wysokość składki dla nowo rejestrowanego klubu:

Termin wpłaty składki

Wysokość składki (w zł)

1.01. – 30.06.2017 r.
1.07. – 31.12.2017 r.

100
50

3. Maksymalne opłaty wpisowego za udział w Mistrzostwach Wielkopolski:
1) Indywidualne:
Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski
Mistrzostwa Wielkopolski w szachach klasycznych
Mistrzostwa Wielkopolski w szachach szybkich i błyskawicznych
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych
Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów

Kwoty (w zł)
150
25
55
20
20

2) Drużynowe:
Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski
Wielkopolska III Liga Seniorów
Wielkopolska III Liga Juniorów
Wielkopolska IV Liga Seniorów

Kwoty (w zł)
210 +20 opłaty rankingowej za zgłoszonego zawodnika
150 +20 opłaty rankingowej za zgłoszonego zawodnika
160 +20 opłaty rankingowej za zgłoszonego zawodnika
+opłata FIDE zgodnie z KOF PZSzach na 2017 rok / zgłoszonego
zawodnika

Wielkopolska IV Liga Juniorów

120 +10 opłaty rankingowej / zgłoszonego zawodnika

4. Opłata za wydanie licencji wynosi 30 zł.
5. Opłaty rankingowe w turniejach nieklasyfikowanych w rankingu FIDE z możliwością uzyskania
wyłącznie kategorii okręgowych wynoszą 5 zł od zawodnika.
Z opłaty zwolnione są turnieje organizowane dla dzieci, w których nie było pobierane wpisowe i których
średni ranking nie przekracza 1200.
6. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów – zgodnie z KOF PZSzach na 2017 rok.
6.1. Opłata sędziowska dla sędziów okręgowych II, III i młodzieżowej klasy – 50 zł.
Uwaga: sędziowie klas centralnych wnoszą opłatę bezpośrednio na konto PZSzach.
6.2. Wszyscy sędziowie wymienieni w sprawozdaniu sędziowskim turnieju podlegającemu ocenie
rankingowej FIDE muszą mieć ważną licencję sędziowską FIDE.
7. Opłata za rejestrację zmiany przynależności klubowej zawodnika:
7.1. kategorią centralną – wg ustaleń aktualnie obowiązującego KOF PZSzach na 2017 rok
7.2. z kategorią okręgową: – pierwsza rejestracja w roku – bez opłaty,
– każda następna rejestracja w tym samym roku – 20 zł.
8. Opłaty karne za walkowery w rozgrywkach drużynowych:
8.1. drużynowe
Kara za każdy mecz oddany walkowerem wynosi 300 zł w III Ligach Seniorów i Juniorów
oraz 250 zł w IV Ligach Seniorów i Juniorów i należy ją wpłacić na konto WZSzach.
8.2. indywidualne
W systemie niestacjonarnym kapitan drużyny zobowiązany jest do powiadomienia o walkowerze
indywidualnym sędziego głównego rozgrywek, kapitana drużyny przeciwnej oraz Wiceprezesa
ds. Sportowych WZSzach do godz. 20 dnia poprzedzającego rozegranie rundy.
W przypadku braku powiadomienia nałożona zostanie kara za każdą partię oddaną walkowerem
w wysokości 30 zł i należy ją wpłacić na konto WZSzach.
Nieuregulowanie opłat karnych powoduje wyłączenie klubu z rozgrywek o drużynowe mistrzostwo
Wielkopolski w następnym sezonie.
9. Kaucja – wpłata łącznie z pisemnym wnioskiem do Zarządu WZSzach o rozpatrzenie odwołania
lub protestu dotyczącego rozgrywek szachowych w Wielkopolsce:

9.1. klub / drużyna – 100 zł
9.2. zawodnik (indywidualnie) – 40 zł
UWAGA: Zwrot kaucji nastąpi po uznaniu odwołania lub protestu. Protest powinien być rozpatrzony
w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub protestu.
10. Ceny legitymacji:
 legitymacja PZSzach – 6,50 zł;
 legitymacja sędziowska – 2 zł.
11. Opłata za wypożyczenie zawodników okręgowych / nieposiadających rankingu FIDE i I kategorii
Opłata za zawodnika wypożyczanego (okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące) wynosi
50 zł.
Wypożyczenie zawodnika (wyłącznie do rozgrywek drużynowych) następuje bez wypełniania karty
zgłoszenia, na podstawie umowy między klubami, potwierdzenia wniesienia opłaty i potwierdzenia przez
przewodniczącego Komisji Ewidencji Klasyfikacji WZszach.
12. Cennik reklamy na stronie WZSzach (dot. klubów wielkopolskich)
Reklama na górnym pasku – cena za 1 tydzień wynosi 50 zł.
Zarząd WZSzach zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnień cen.
UWAGI:
1. Wyżej wymienione stawki dla klubów i szachistów województwa wielkopolskiego obowiązujące w 2017 r.
ustalił Zarząd WZSzach w oparciu o pełnomocnictwo PZSzach udzielone w LICENCJI nr 00000015 z dnia
17.01.2007 r.
2. Opłaty należy wnosić na konto WZSzach, jeśli jednak przelew zostanie dokonany bezpośrednio na konto
PZSzach – płatnik ma obowiązek zawiadomić o tym skarbnika lub p.o. skarbnika (pisemnie lub mailowo).
3. Traci ważność Komunikat Organizacyjno-Finansowy WZSzach nr 1/WP/2016 z dnia 9.01.2016 r.
4. Dokonujący wpłaty na nw. konto WZSzach winien dokładnie i czytelnie wymienić na dowodzie przelewu
kto go dokonuje oraz wyszczególnić czego dotyczą kwoty.
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań
e-mail: zarzad@wzszach.poznan.pl
NIP: 779-20-96-490
REGON: 639697992
Konto: Wielkopolski Związek Szachowy
60-791 Poznań, ul. Reymonta 35
Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań
17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

Za Zarząd Wielkopolskiego Związku Szachowego:
Skarbnik
Milena Magnucka

Prezes
Andrzej Ciesiński

Rozdzielnik:
- kluby zarejestrowane w WZSzach w Poznaniu – za pośrednictwem strony internetowej WZSzach
- członkowie Zarządu WZSzach.

