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Opłaty za turnieje międzynarodowe ICCF  
 

KSzGK informuje, że dla turniejów rozpoczynających się od dnia 01.11.2011 obowiązują 

następujące warunki startu w turniejach międzynarodowych ICCF (uwaga!!! – rozliczenia z 

ICCF od roku 2011 dokonywane są w euro, w razie dużych wahań kursu niniejsze opłaty 

startowe mogą ulec zmianie i obowiązują tylko do dnia opublikowania aktualizacji): 

 

 

 

Mistrzostwa świata 

-  Eliminacje mistrzostw świata - 155 zł (DE 47,10EUR)  

     (dla zawodników bez tytułu posiadających ranking  2500 i więcej, dla IM ponad 2300, 

dla SIM ponad 2250, dla każdego GM, dla zwycięzców klasy M, prawo zgłoszenia się 

do turnieju jeden raz w roku kalendarzowym); 

-  Półfinały mistrzostw świata - 155 zł (DE 47,10EUR)  

     (dla zawodników bez tytułu posiadających ranking ponad 2550, dla IM ponad 2500, dla 

SIM ponad 2450, dla GM ponad 2400, dla zwycięzców eliminacji mistrzostw świata 

1-2 miejsce, prawo zgłoszenia się do turnieju jeden raz w roku kalendarzowym); 

-  Turnieje kandydackie - 78 zł (DE 23,70EUR)  

     (dla posiadaczy rankingu 2600 i więcej dla zwycięzców półfinałów mistrzostw świata 

1-2 miejsce, prawo zgłoszenia się do turnieju jeden raz w roku kalendarzowym); 

-  Półfinały mistrzostw świata kobiet – 78 zł (DE 23,70EUR).  

 

Zasadniczy termin zgłoszeń do Mistrzostw Świata edycji 2012 jest w dniach 01-30.01.2012. 

Może on być przedłużony, co będzie podane w odrębnym komunikacie. Start rozgrywek 

przewiduje się w tych samych terminach co w roku 2011. 

 

 

 

Inne turnieje światowe 

-  Puchar Świata, Puchar Weteranów - 62 zł (DE 19,00EUR)  

     (zapisy wg odrębnych komunikatów) 

-  Turnieje Tematyczne - 47 zł (DE 14,30EUR) 

     (zapisy wg odrębnego komunikatu z wykazem tematów) 

 

 

  

http://kszgk.com/?page_id=272


 

Turnieje o normy międzynarodowe 

-  GNT o normę arcymistrza - 155 zł (DE 47,10EUR)  

     (dla zawodników z rankingiem ICCF 2450 z minimum 30 partii lub 2500 z 12-29 partii; 

w kolejnej grupie o normę można wystartować po upływie sześciu miesięcy; z opłaty 

wpisowego zwolnieni są zawodnicy posiadający tytuł GM, oraz zawodnicy z rankingiem 

2600 i więcej) 

-  MNT o normę mistrza międzynarodowego - 130 zł (DE 39,30EUR) 

     (dla zawodników z rankingiem ICCF 2300 z minimum 30 partii lub 2350 z 12-29 partii, 

a także medalistów indywidualnych mistrzostw Polski; w kolejnej grupie o normę można 

wystartować po upływie sześciu miesięcy gra przez serwer, oraz 12 miesięcy gra pocztą 

tradycyjną) 

 

 

 

Turnieje promocyjne 

-  Klasa M - 47 zł (DE 14,30EUR) 

     (mistrzowska, dla zwycięzców klasy H, dla zawodników z rankingiem od 2100 wzwyż) 

-  Klasa H - 26 zł (DE 8,10EUR) 

     (kandydacka, dla zwycięzców klasy O, dla zawodników z rankingiem 1900-2099) 

-  Klasa O - 26 zł (DE 8,10EUR) 

     (otwarta, dla zawodników z rankingiem poniżej 1900) 

 

 

 

Turnieje drużynowe 

-  Olimpiady (eliminacje) – wpisowe 88 zł (DE 26,80EUR) od zawodnika.  

-  Liga Mistrzów – wpisowe 207 zł od drużyny.  

 

 

Turnieje europejskie 

-  Klasa M, H, O – jak w turniejach światowych,  

-  Inne turnieje wg odrębnych komunikatów.  

 

 

 

Pozostałe turnieje 

-  Inne turnieje wg odrębnych komunikatów.  

 

 

Zapisy do turniejów GNT, MNT, M, H, O przyjmowane są przez cały rok, pozostałe 

wg odrębnych komunikatów. 

System gry za pośrednictwem serwera (lub w niektórych przypadkach pocztą tradycyjną). 

Zgłoszenia do wszystkich turniejów należy wysyłać na adres: 

kszgk.turnieje@gmail.com podając swoje dane adresowe (adres zamieszkania, adres e-mail), 

nazwę wybranego turnieju, wysokość wpłaconego wpisowego, datę realizacji wpłaty oraz 

dołączyć zeskanowany dowód wpłaty (w wersji elektronicznej w postaci pliku jpg lub pdf). 

  

mailto:kszgk.turnieje@gmail.com


 

Wpisowe należy wpłacać na rachunek bankowy:  

Świętokrzyski Związek Szachowy  

ING Bank Śląski I O/Kielce nr 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229  

z dopiskiem „ICCF” [w polu tytułem]. 

 

W razie potrzeby można dokonać wpłaty wpisowego z zagranicy na podane wyżej konto 

z identycznym dopiskiem w polu tytułem. Oto niezbędne dane rachunku bankowego: 

Świętokrzyski Związek Szachowy 

ING Bank Śląski 

IBAN (International Bank Account Number): PL 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229 

BIC (Bank Identifier Code):                    INGBPLPW 

Numer konta musi być wpisany jednym ciągiem, bez spacji! 

 

Uwaga: przy pierwszym zgłoszeniu w danym roku obowiązuje dopłata 10 zł jako opłata 

członkowska (koszty członkowskie w ICCF i administracyjne w Polsce). 

W turniejach rangi mistrzostwa świata, o normy międzynarodowe, turnieje promocyjne 

PRZED dokonaniem wpisowego należy uzyskać akceptację udziału w turnieju u delegata 

ICCF. 

 

W związku z przystąpieniem przez Polskę do programu zgłoszeń bezpośrednich (DE) 

od 01.01.2011 roku do większości turniejów można zgłaszać się bezpośrednio. Więcej 

informacji w zakładce "Program zgłoszeń bezposrednich (DE)", a powyżej stawki wpisowego 

przy zgłoszeniach bezpośrednich (w nawiasach kwota podana w euro po DE płatna 

w systemie PayPal). 

 

 

Delegat ICCF 

Mariusz Wojnar 

Skarbnik Św. SSzGK i Sekretarz KSzGK 

Marta Orłowska 

----------------------------------------- 
Ostatnia aktualizacja: 

03.11.2010, wydanie komunikatu 

30.12.2010, uzupełniono o stawki wpisowego przy zgłoszeniach bezpośrednich (DE).  

21.04.2011, dane do przelewu z zagranicy.  

01.11.2011, zmiana stawek w związku ze znacznym wzrostem kursu euro 

 

mailto:kszgk.turnieje@gmail.com
http://kszgk.com/?page_id=265

