
 

 

Komunikat nr 1/2023 

Kraków, 31.12.2022 

 

Organizacyjno-Finansowy Małopolskiego Związku Szachowego w Krakowie 

 

1. Roczna składka członkowska Małopolskiego Związku Szachowego  

1.1. Roczna składka członkowska 2023 płatna do 30.04.2023 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 2023 roku zwolnione są z opłaty składki członkowskiej 

1.2. Roczna składka członkowska 2023 płatna po 30.04.2023 roku wynosi 500 zł 

 
2. Wpisowe do małopolskich lig szachowych1 

2.1. III Liga Małopolska – 300 zł 

2.2. III Liga Małopolska Juniorów – 300 zł 

2.3. IV Liga Małopolska – 250 zł 

2.4. IV Liga Małopolska Juniorów – 250 zł 

2.5. V Liga Małopolska – 120 zł 

2.6. V Liga Małopolska Juniorów – 120 zł 
 

3. Rejestracja z przynależnością klubową 

a) 1- sza rejestracja zawodnika – senior – 30 zł 

b) 1- sza rejestracja zawodnika – junior – 20 zł 
 

4. Wyciąg z Komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach 1/2023 - opłaty regulowane bezpośrednio na numer 

konta Małopolskiego Związku Szachowego 

 

4.1. Opłata klasyfikacyjno- rankingowa na 2023 rok w turniejach z możliwością uzyskania wyłącznie kategorii 

okręgowych wynosi 6 zł za udział każdego zawodnika, jednakże opłata ta nie może być wyższa niż 750 zł za 

jeden turniej (za łącznie wszystkie grupy).  

 
4.2. Zmiana barw klubowych i wypożyczenia 

 
 zmiana barw wypożyczenie 

Juniorzy 
do III kategorii 30 zł 70 zł 

do II kategorii 40 zł 100 zł 

Seniorzy 
do III kategorii 40 zł 100 zł 

do II kategorii 50 zł 120 zł 

 
4.3. Opłaty licencyjne - opłata za wydanie licencji zawodniczej/sędziowskiej/instruktorskiej wynosi 40 zł.  

Nadanie numeru licencji następuje po przesłaniu wypełnionego wniosku licencyjnego oraz wpłaceniu w/w kwoty.  

 

4.4. Opłaty sędziowskie oraz instruktorskie 

 

 Opłata 

klasa sędziowska III, II 60 zł 

instruktor/ instruktor FIDE 40 zł 
Sędzia, który nie uiści opłaty rocznej nie ma uprawnień do sędziowania zawodów szachowych w danym roku. 

 

 

Za Zarząd /-/ 

Kinga Siwek 

 

 

Komunikat wchodzi w życie od 3.01.2023 r. 

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

 
1 Wpisowe opłacone w terminie podanym w Komunikacie poszczególnych Lig (III i IV) pomniejsza się o 50 zł (III Liga – 250 zł, IV Liga – 200 zł). 

Opłata klasyfikacyjno- rankingowa dodatkowo płatna zgodnie z obowiązującym KOF PZSzach 2023 
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