
  

WOJEWÓDZKI DRUŻYNOWY 
TURNIEJ SZACHOWY LZS 

o „Złotą Wieżę - 2016”
Cieplewo, 21.05.2016 r.



REGULAMIN
58  WOJEWÓDZKIEGO DRUŻYNOWEGO TURNIEJU 

SZACHOWEGO LZS o „Złotą Wieżę 2016”
Cieplewo, 21.05.2016 r.

I. Cel
• Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim,
• Wyłonienie  Drużynowego  Mistrza  Pomorskiego  Zrzeszenia  LZS  w  szachach  

na rok 2016,
• Eliminacja  Wojewódzka  do  58  Ogólnopolskiego  Turnieju  Szachowego  o  „Złotą 

Wieżę”,
• uczczenie 70 -tej rocznicy LZS,
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
• inicjowanie  i  realizowanie  kampanii  oraz  programów  społecznych  na  rzecz 

kształtowania  poprzez  sport  potrzeb  systematycznej  aktywności  fizycznej  oraz 
świadomości nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie,

• wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym,
• poznawanie walorów turystycznych i krajoznawczych Województwa Pomorskiego,
• zapoznanie  z  działalnością  GTS LZS Pruszcz  Gdański  i  współpracą  z  Ośrodkiem 

Kultury, Sportu i Biblioteką Publiczną gminy Pruszcz Gdański.

II. Organizator
• Pomorskie  Zrzeszenie LZS w Gdańsku,
• Gminne Towarzystwo Sportowe LZS w Pruszczu Gdańskim,
• Gminne Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wielkich,
• Krajowe Zrzeszenie LZS – na szczeblu centralnym,
• Ministerstwo Sportu i Turystyki,
• Urząd Marszałkowski w Gdańsku,

III. Patronat Honorowy
• Maciej Kowalczuk – Z-ca Dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji UM w Gdańsku, 
• Magdalena Kołodziejczak - Wójt Gminy Pruszcz Gdański,

IV. Miejsce i termin
Cieplewo – Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna gminy Pruszcz Gdański 
21 maja 2016 r. (sobota), godz. 10.00
Przyjazd ekip i weryfikacja do godz. 9.30

V. Uczestnictwo
Prawo startu mają wszyscy mieszkańcy wsi oraz miast do 20 tys. mieszkańców niezależnie od 
miejsca zamieszkania, posiadający obywatelstwo polskie, członkowie LZS, LKS, LUKS, GZ 
LZS, stowarzyszeń, klubów i organizacji oraz członkowie w PZ LZS w Gdańsku

Drużyna składa się z czterech osób:
• szachownica I-II seniorzy (lub juniorzy, kobiety, juniorki)
• szachownica III junior lub juniorka ur. 1998 i młodsi
• szachownica IV kobieta



Kolejność zawodników w składzie nie może być zmieniona po rozpoczęciu turnieju

VI. Sposób przeprowadzenia oraz punktacja zawodów
System rozgrywek oraz tempo gry ustala  sędzia  główny w porozumieniu z  kierownikami 
drużyn  w  zależności  od  ilości  startujących.  Punktacja  zgodnie  z  regulaminem  KZ  LZS 
dostępnym na stronie; PZ LZS www.lzs-pomorski.pl

Przy zgłoszeniu do 6 drużyn system rozgrywek każdy z każdym. Tempo gry – 20 min na 
zawodnika (40 min na partię).
Przy zgłoszeniu powyżej 6 drużyn sędzia główny z organizatorem ustalą system rozgrywek 
i tempo gry.
O  kolejności  zajętych  miejsc  decydują  punkty  meczowe  tzw.  Duże  punkty  (2  pkt  za 
zwycięstwo meczowe, 1 pkt za remis, 0 pkt za porażkę w meczu) a w przypadku ich równości 
decyduje kolejno;

• suma  małych  punktów  (suma  zdobytych  punktów  przez  zawodników  drużyny  na 
poszczególnych szachownicach)

• lepszy  wynik  na  I  szachownicy  i  w  razie  potrzeby  kolejność  na  dalszych 
szachownicach

• rezultat bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
O kolejności miejsc na szachownicach decyduje:

• liczba zdobytych punktów (za zwycięstwo 1, remis 1/2, porażka 0)
• w przypadku ich  równości  decydują  kolejno:  wynik  procentowy,  osiągnięty wynik 

rankingowy, miejsce drużyny,
• zawodnik jest oceniany na szachownicy, na której został zgłoszony z uwzględnieniem 

punktów.
W  zawodach  obowiązują  Przepisy  Kodeksu  Szachowego  PZSzach  z  2007  roku  wraz 
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez PZSzach.

VII. Weryfikacja drużyny;
Przy weryfikacji wymagane będą:

• dokument tożsamości ze zdjęciem,
• lista  zgłoszeniowa  potwierdzająca  wykaz  uczestników  podpisana  przez  jednostkę 

zgłaszającą,
• w  razie  braku  wymaganych  dokumentów  drużyna  zostanie  wyeliminowana 

z rozgrywek,

VIII. Zasady finansowania
• koszty organizacyjne, nagród i  wyżywienie dla wszystkich uczestników zabezpieczają 

organizatorzy zawodów,
• koszty dojazdu pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące,

IX. Zgłoszenia
Gmina/LKS do turnieju wojewódzkiego może zgłosić max. 2 drużyny, zgodnie z drukiem 
zgłoszenia  w  załączeniu  na  stronie  internetowej.  Drużyna  uczestniczy  w  rozgrywkach 
w składzie zgodnym z wcześniej przedstawioną listą startową (załącznik nr 1).
Zgłoszenia do dnia 15.05.2016 r. prosimy przesłać e-mailem: pomorskielzs@wp.pl



X. Nagrody
Drużyny  za  miejsca  I-X  otrzymają  puchary,  dyplomy  zawodnicy  drużyn  I-III  otrzymają 
medale,  drobne  nagrody  rzeczowe  -  uzależnione od  możliwości  organizatora.  Za  zajęcie 
I miejsca  na szachownicy I, II, III i  IV, okolicznościowe dyplomy, statuetki, pucharki.       

Dla zwycięskiej drużyny  Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku  dofinansuje koszty udziału 
w   58  Finale  Ogólnopolskiego  Turnieju   o  "ZŁOTĄ   WIEŻĘ",  który  odbędzie  się 
w Mielnie w dniach 7-12.06.2016 rok. Drużyna pokrywa koszty przejazdu. 

XI . Postanowienia Końcowe:

Dopuszcza się możliwość startu w zawodach drużyny w składzie 3 osobowym,
• w  trakcie  trwania  turnieju  ostateczne  decyzje  należą  do  sędziego  głównego 

i kierownika turnieju w porozumieniu z organizatorem,
• wszyscy uczestnicy rozgrywek obowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie 
• sprawy sporne, nie ujętych w Regulaminie, rozstrzyga organizator,
• organizator nie ponosi  odpowiedzialność za rzeczy zagubione  i  zaginione oraz za 

wypadki powstałe z winy uczestników  i osób postronnych   podczas turnieju,
• organizatorzy nie ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

obowiązuje jedynie ubezpieczenie OC, 
• w  sprawach  nie  ujętych    w  regulaminie  decyduje   przedstawiciel     PZ  LZS 

w porozumieniu z sędzią głównym,
• zawody  będą przeprowadzone   w/g  przepisów PZSzach, regulaminu centralnego 

i wojewódzkiego turnieju  "Złotej Wieży", 
• drużyny biorące w zawodach  muszą  przywieść dwa sprawne zegary !
• organizator zabezpiecza posiłek regeneracyjny,

Gdańsk, 18.05.2016 r.

                                                                                           ORGANIZATORZY
                                                                         


