
Komunikat Finansowy Nr 1/2016  Lubuskiego Związku Szachowego 

1. Licencje zawodnicze, sędziowskie, klubowe.  
Obowiązek posiadania licencji mają zawodnicy uczestniczący w zawodach z cyklu 
Mistrzostw Polski.  Opłata za nadanie licencji wynosi 30zł i jest ona pobierana jednorazowo. 

Obowiązek posiadania licencji dotyczy również zawodników składu podstawowego drużyn 
biorących udział w rozgrywkach III ligi. 

Opłata za licencję zawodniczą, klubową oraz licencję sędziowską wynosi 30zł. 

Roczna opłata uprawniająca do sędziowania wynosi: 

dla sędziego klasy III i II – 50zł (płatne na konto LZSzach)  
dla sędziego klasy I oraz Państwowej – 60zł (płatne na konto PZSzach)  
dla sędziego klasy międzynarodowej  - 70zł   (płatne na konto PZSzach)                         

 
2. Roczna składka członkowska klubów. 

Opłaty członkowskie klubów prosimy kierować na konto LZSzach zgodnie z umową o 
wzajemnych rozliczeniach między PZSzach i LZSzach. Prosimy o wpłatę na konto LZSzach 
z  tygodniowym wyprzedzeniem terminów podanych w tabeli. 

3. Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe 
Każdy zawodnik, także zagraniczny, biorący udział w turnieju podlegającym ocenie 
rankingowej FIDE lub stanowiącym podstawę do nadawania tytułów szachowych lub 
kategorii, począwszy od normy na I kategorię wzwyż oraz w turniejach z cyklu Mistrzostw 
Polski (ligi drużynowe wszystkich szczebli, MPJ oraz Półfinały i eliminacje 
międzywojewódzkie ) jest zobowiązany do opłacenia z tytułu uczestnictwa w tym turnieju 
opłaty rankingowej. Opłata ta jest stała bez względu na rangę turnieju oraz niezależna od 
opłaty startowej i organizacyjnej. 
Opłata rankingowa w turniejach podlegających ocenie rankingowej FIDE wynosi:  
  20 PLN za zawodnika w turniejach minimum 8 rundowych, 
   15 PLN za zawodnika w turniejach 6 -7 rundowych, 
   10 PLN za zawodnika w turniejach 5 rundowych. 
 OR w turniejach nie klasyfikowanych w rankingu FIDE wynosi 10 PLN od 
zawodnika.Opłatę klasyfikacyjno-rankingową zawodnik przekazuje do PZSzach za 
pośrednictwem organizatora turnieju i jest zobowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem 
turnieju. 

Termin  

Wpłaty składki

Wysokość składki (w PLN)

Członkowie  (bez 
szachistów 

niepełnosprawnych)

Wojewódzkie 
Związki 

Szachowe

Szachiści 
niepełnospra

wni

Zawodnicy  

nie zrzeszeni 

 w  klubach 

1.01. – 30.04.2015 
r.

350 350 300 35

1.05. – 30.06.2015 
r.

400 400 350 40

1.07. – 31.12.2015 
r.

500 500 500 50



4. Opłata klasyfikacyjna LZSzach  
Wysokość opłaty klasyfikacyjnej w turnieju podlegającym ocenie klasyfikacyjnej(kategorii V-
II) wynosi od każdego zawodnika 5 zł. 

5. Zmiana barw klubowych  
zawodnicy kat. II – 25,00 zł  
zawodnicy kat. III – 15,00 zł  
Zmiana barw klubowych – kategorie centralne wg Komunikatu Organizacyjno – 
Finansowego Nr 1/2016 PZSzach.  
 
6. Opłata za wydanie legitymacji szachowej i wpisanie kategorii szachowych.  
Opłata za wydanie i wypisanie legitymacji szachowej wraz z nadaniem kategorii okręgowej 
wynosi 20zł. 

Kategorie centralne wg Komunikatu Organizacyjno – Finansowego Nr 1/2016 PZSzach. 

7. Opłaty za udział w rozgrywkach ligowych.  
Drużynowe Mistrzostwa Województwa (III liga)od pierwszej drużyny z danego klubu- 150zł, 
od każdej następnej – 50% zniżki.  
Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów od pierwszej drużyny z danego klubu – 150 
zł, od każdej następnej – 50% zniżki. 

Wpłaty dokonuje zawodnik, klub, sekcja szachowa na konto LZSzach lub (prosimy podawać 
czego opłata dotyczy) 

8. Wpisowe do Mistrzostw Województwa Juniorów – 30zł. 

Skarbnik LZSzach Agnieszka Sowa 


