Regulamin finansowania zawodników klubu szachowego
KTS Kalisz
Dotyczy zawodników spoza kadry
DOFINASOWANIE DO TURNIEJÓW SZACHOWYCH
Klub pokrywa pełne koszty udziału (zakwaterowanie, wyżywienie, wpisowe oraz wszelkie opłaty
rankingowe) zawodników KTS Kalisz w następujących zawodach szachowych:
1. Mistrzostwa Polski w szachach klasycznych (do lat 10,12,14,16,18) (zawodnik musi
wcześniej awansować do tych zawodów)
2. Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych, pod warunkiem:
• zajęcia miejsca 1-10 w aktualnych Mistrzostwach Polski w szachach klasycznych do lat
10,12,14,16,18 lub
• zajęcia miejsca 1-10 w minionym roku na MP szybkich lub szachach błyskawicznych,
3. Rozgrywki ligowe
Zawodnicy KTS Kalisz, którzy zdobyli w minionym roku punkty do współzawodnictwa:


w przypadku uzyskania przez zawodnika KTS Kalisz 1 punktu do współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży, zawodnik ten otrzymuje zwrot 50% kosztów udziału w
uzgodnionym z Zarządem KTS turnieju szachowym (zwrot kosztów zakwaterowania, opłat
rankingowych oraz wpisowego – na podstawie okazanych rachunków).



w przypadku uzyskania przez zawodnika KTS Kalisz 2 punktów (lub więcej) do
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, klub zwraca 100% koszów udziału w
uzgodnionym z Zarządem KTS turnieju szachowym (zwrot kosztów zakwaterowania, opłat
rankingowych oraz wpisowego – na podstawie okazanych rachunków).



W każdej sytuacji wysokość dofinansowania uzależniona jest od kondycji finansowej Klubu
KTS Kalisz oraz dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Kalisza na dany rok.

DODATKOWE DOFINANSOWANIE ZA WYBITNE WYNIKI SPORTOWE


Medaliści Mistrzostw Polski, Europy i Świata w szachach klasycznych, szybkich oraz
błyskawicznych na 2015 rok mają sfinansowany przez klub jeden dodatkowy turniej
szachów klasycznych uzgodniony z zarządem KTS Kalisz. Wysokość dofinansowania
zależy od sytuacji finansowej klubu i przyznanej na dany rok dotacji przez miasto Kalisz.

DODATKOWE INFORMACJE


Klub zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub dodatkowego dofinansowania
zawodników w innych turniejach w zależności od sytuacji finansowej Klubu.



Klub KTS Kalisz dofinansowuje koszty dojazdu na turnieje szachowe rangi Mistrzowskiej,
w kwotach uzależnionych od sytuacji finansowej Klubu. Zarząd nie wyklucza jednak
możliwości dofinansowania również wyjazdu na Mistrzostwa Międzywojewódzkie
Młodzików, w sytuacji kiedy nie są one rozgrywane w Wielkopolsce.



Warunkiem otrzymania dofinansowania jest uregulowana aktualna składka członkowska
klubu oraz brak zaległości z lat wcześniejszych.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu KTS Kalisz.
Zarząd KTS Kalisz zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
Maciej Sroczyński
Prezes KTS Kalisz

