
Kraków, 27.12.2021 

 

                              Komunikat nr 1/2022 
 

Organizacyjno-Finansowy Małopolskiego Związku Szachowego w Krakowie 

 
1. Roczna składka członkowska MZSzach 

1.1. Roczna składka członkowska 2022 płatna do 30.04.2022  roku wynosi: 

a) dla klubów grających w I/II i/lub w III Lidze Seniorów i/lub w I/II Lidze Juniorów – 200 zł,  

b) dla pozostałych klubów – 100 zł, 

c) kluby powstałe w 2022 roku zwolnione są z opłaty składki członkowskiej. 

1.2. Roczna składka członkowska 2022 płatna po 30.04.2022 roku wynosi 500 zł 

 

2. Wpisowe do małopolskich lig szachowych
1
 

2.1. III Liga Małopolska – 200 zł 

2.2. III Liga Małopolska Juniorów – 200 zł 

2.3. IV Liga Małopolska  

a) 1-sza drużyna reprezentująca ten sam klub – 150 zł 

b) 2-ga i dalsze drużyny reprezentujące ten sam klub – 100 zł 

2.4. IV Liga Małopolska Juniorów 

a) 1-sza drużyna reprezentująca ten sam klub – 150 zł 

b) 2-ga i dalsze drużyny reprezentujące ten sam klub – 100 zł  

2.5. V Liga Małopolska  

a) 1-sza drużyna reprezentująca ten sam klub/ jednostkę – 100 zł 

b) 2-ga i dalsze drużyny reprezentujące ten sam klub/ jednostkę – 60 zł 

2.6. V Liga Małopolska Juniorów 

a) 1-sza drużyna reprezentująca ten sam klub/ szkołę/ jednostkę – 60 zł 

b) 2-ga i dalsze drużyny reprezentujące ten sam klub/ szkołę/ jednostkę – 30 zł 

 

 

3. Opłaty rankingowe 

3.1. Opłata klasyfikacyjno – rankingowa na 2022 rok w turniejach z możliwością uzyskania wyłącznie kategorii 

okręgowych wynosi 5 zł za zawodnika, który przy rozpoczęciu turnieju miał szansę na uzyskanie wyższej 

kategorii szachowej, jednakże opłata ta nie może być wyższa niż 750 zł za jeden turniej (za łącznie wszystkie 

grupy). 

 

4. Pozostałe opłaty 

4.1. Rejestracja / potwierdzenie przynależności klubowej 

a) 1- sza rejestracja zawodnika – senior – 25 zł 

b) 1- sza rejestracja zawodnika – junior – 15 zł 

 
4.2. Zmiana barw klubowych i wypożyczenia 

 

  zmiana barw wypożyczenie 

Juniorzy 
do III kategorii 30 zł. 40 zł. 

do II kategorii 40 zł. 60 zł.  

Seniorzy 
do III kategorii 40 zł. 60 zł. 

do II kategorii 50 zł. 70 zł.  

 
Wszystkie w/w opłaty są niezależne od opłat wynikających z Komunikatu Organizacyjno- Finansowego Polskiego Związku 

Szachowego, uwzględniającego należności, jakie kluby, inne organizację lub sami zawodnicy są zobowiązani do uiszczenia 

bezpośrednio na rzecz Polskiego Związku Szachowego. 

 
Komunikat wchodzi w życie od 08.01.2022 r. 

 
Osoba do kontaktu w Małopolskim Związku Szachowego – Kinga Siwek - ewidencja.mzszach@gmail.com 

                                                                 
1 Opłata klasyfikacyjno- rankingowa dodatkowo płatna zgodnie z obowiazkujacym KOF MZSzach i PZSzach 


