Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach
Komunikat KSzK
Opłaty za turnieje międzynarodowe ICCF
Rodzaj turnieju

Szczebel

Wpisowe

DE

130 zł

37,50 €

130 zł

37,50 €

75 zł
60 zł

22,50 €
18,00 €

47 zł

13,50 €

30 zł

9,00 €

30 zł
130 zł

9,00 €
37,50 €

105 zł

30,00 €

32 zł

9,00 €

18 zł

5,25 €

Eliminacje
Mistrzostwa świata
Półfinały
Kandydacki
Mistrzostwa świata
kobiet
Inne turnieje
światowe

Półfinały
Puchar Świata,
Puchar Weteranów
Turnieje Tematyczne
Szachy 960

Turnieje o normy
międzynarodowe

Turnieje
promocyjne

o normę arcymistrza
(GNT)
o normę mistrza
międzynarodowego
(MNT)
Klasa M
(mistrzowska)
Klasa H (wyższa)

Dla początkujących
Turnieje
drużynowe
Mistrzostwa
Europy
(serwer)

Mistrzostwa
Europy
(poczta)

Klasa O (otwarta)
Klasa (A)
Olimpiady
(eliminacje)
Liga Mistrzów
open
eliminacje

18 zł
18 zł
75 zł

5,25 €
5,25 €
22,50 €

160 zł
20 zł*
35 zł

45,00 €
6,00 €
10,50 €

półfinały

130 zł

37,50 €

kandydacki

75 zł

22,50 €

finał
open
półfinały
finał

brak
20 zł
35 zł
60 zł

6,00 €
10,50 €
18,00 €

Pozostałe turnieje
- Inne turnieje wg odrębnych komunikatów.

Uprawnieni zawodnicy
(skrót)
zwycięzca klasy M; GM=każdy;
SIM=2250+; IM=2300+;
R=2500+
1-2 miejsce w elim.; GM=2400+;
SIM=2450+; IM=2500+;
R=2550+
1-2 miejsce w półfin.; R=2600+
zapisy wg odrębnych
komunikatów
zapisy wg odrębnych
komunikatów
zapisy wg odrębnego komunikatu
z wykazem tematów
R=2450+ (z 30 partii) lub
R=2500+ (z 12-29 partii); GM
oraz R=2600+ zwolnieni z
wpisowego; 1x/6 mies.;
R=2300+ (z 30 partii) lub
R=2350+ (z 12-29 partii); a także
medaliści IMP; 1x/6 mies.;
zwycięzca klasy H
lub R=2100+
zwycięzca klasy O
lub R= 1900-2099
R˂ 1900
R˂ 1600
Wpisowe od zawodnika
Wpisowe od drużyny
R <2100
R= 2100 do 2299; 1-2 miejsce
w open;
R= 2300 do 2499; 1-2 miejsce
w eliminacjach;
R= 2500+; 1-2 miejsce
w półfinale;
1-2 miejsce w kandydackim;
R <2100
R= 2100+; 1 miejsce w open;
1-2 miejsce w open; R=2400+
(w miarę wolnych miejsc)

Termin zgłoszeń do Mistrzostw Świata oraz start rozgrywek będzie każdorazowo podawany
w odrębnym komunikacie. Z reguły terminy są te same każdego roku.
Zapisy do turniejów GNT, MNT, M, H, O, A, ME (open, eliminacje) 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 do osoby przyjmującej zgłoszenia (na
adres e-mail: 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).
Wpisowe należy wpłacać na rachunek bankowy:
Świętokrzyski Związek Szachowy
ING Bank Śląski I O/Kielce nr 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229
W polu tytułem należy podać nazwę turnieju, którego wpisowe dotyczy.
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 osoby
przyjmującej zgłoszenia.
W związku z przystąpieniem przez Polskę do programu zgłoszeń bezpośrednich (DE)
od 01.01.2011 roku do większości turniejów można zgłaszać się bezpośrednio. W tabeli
powyżej ujęto stawki wpisowego przy zgłoszeniach bezpośrednich (w kolumnie DE kwota
podana w euro płatna w systemie PayPal; do tego należy doliczyć ok. 3-4%, w zależności
od banku).

Delegat ICCF
Mariusz Wojnar
-----------------------------------------

Sekretarz KSzK
Marta Orłowska

Ostatnia aktualizacja:
 01.01.2016 - obniżono niektóre stawki wpisowego, również te przy zgłoszeniach bezpośrednich (DE)
*Stawki za turnieje europejskie zostaną uzupełnione do końca roku, jeśli zajdzie taka potrzeba.

