
 
UCHWAŁA ZARZ ĄDU OPOLSKIEGO ZWI ĄZKU SZACHOWEGO 

Nr 1/2007 z dnia 03.01.2007r. w sprawie opłat statutowych 
 

 
Wszelkich wpłat na rzecz Opolskiego Związku Szachowego naleŜy dokonywać przelewem 

na konto: 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140 
 

Dokonujący wpłaty na konto OZSzach. ma obowiązek dokładnie i czytelnie określić na 
dowodzie kogo i czego dotyczy wpłata. Podanie tylko kwoty bez określenia składników, 
powoduje niemoŜność prawidłowego jej zaksięgowania i opłata taka zostanie potraktowana 
jak darowizna! 
....................................................................................................................................................... 
!. Składka roczna PZSzach 
1.1. Członkowie zwyczajni 200zł (płatne do 30.04) – 250zł (do 30.06) – 300zł (po 1.07) 
1.2. Uczniowskie Kluby Sportowe i kluby niepełnosprawnych 140zł (płatne do 30.04) – 175 
(do 30.06) – 210 (po 1.07) 
2. Wydanie  licencji 
2.1. Zawodniczej 30zł 
2.2. Sędziowskiej 30 zł 
2.3. Trenerskiej 30 zł 
2.4. Klubowi/sekcj i30 zł 
3. Opłaty na rzecz OZSzach 

1. Zmiana przynaleŜności klubowej – 20PLN 
2. Nadanie  II kategorii szachowej – 20 PLN 
3. Nadanie III kategorii szachowej – 10PLN 
4. Wpisowe do MW Juniorów – 10PLN (z czego 50% do dyspozycji organizatora) 
5. Turniej klasyfikacyjny z normą na II kat. – 20PLN 
6. Walkower w lidze wojewódzkiej seniorów – 10PLN za kaŜdą partię 
7. Wpisowe do ligi wojewódzkiej seniorów – 150 PLN (w tym opłata klas-rank) 
8. Wpisowe do ligi wojewódzkiej juniorów – 100 PLN ( w tym opłata klas-rank) 
(Zespół uczestniczący w obydwu ligach wnosi jedną opłatę w wysokości 200 PLN) 

Uwaga! W przypadku udziału w MWJ rodzeństwa wpisowe obowiązuje tylko pierwsze 
dziecko z rodziny!. 
Nowe stawki wchodzą w Ŝycie od 1 stycznia 2007r. 
 
UWAGA!!! 
  
W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym 
(Dz.U.2006 nr 64 poz. 448) wszystkie dotychczas wydane licencje utraciły waŜność z dniem 
31.12.2006r. Od 1 stycznia 2007 r. kaŜdy klub, zawodnik, sędzia i trener musi posiadać licencję 
Polskiego Związku Szachowego, która upowaŜnia do udziału we współzawodnictwie sportowym. W 
związku z powyŜszym zawodnicy nie posiadający waŜnej licencji nie mogą uczestniczyć w Ŝadnych 
rozgrywkach organizowanych przez OZSzach z wyjątkiem grupy młodzików do 8 lat oraz 
uczestników rozgrywek w grze błyskawicznej. 
(Zawodnicy, którym wydano licencje na czas nieokreślony lub do 18 roku Ŝycia, muszą wystąpić 
ponownie o ich wydanie, przy czym nie ponoszą dodatkowych kosztów) 
  
Uczestnicy ligi wojewódzkiej juniorów i seniorów /zarówno kluby jak i zawodnicy/ zobowiązani 
są uzyskać nowe licencje w terminie do 28.02.2007r. Od dnia 1.03.2007r. nie mogą być 
uczestnikami rozgrywek do czasu uzyskania licencji. 


