
                                                                                       

 

 
 
 
 

REGULAMIN 

Eliminacji Wojewódzkich do Wojewódzkiego 62 Ogólnopolskiego Turnieju 
Szachowego LZS o „Złotą Wieżę 2020” 

 
I. CEL - Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim.  
- Wyłonienie Drużynowego Mistrza W-M Zrzeszenia LZS w szachach na rok 2020 

- Eliminacje Wojewódzkie do Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o „Złotą 
Wieżę” 
-Wyłonienie reprezentacji województwa Pomorskiego na Finał Krajowy "Złotej 
Wieży", który odbędzie się w dniach 17-22 maja 2020 w woj. Dolnośląskim ( 
Pomorskie LZS dofinansowuje wyjazd na finał centralny) 

 

II. MIEJSCE 

GOK w Somoninie 
 
III PATRONAT.  
- Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk 

- Starosta Kartuski - Bogdan Łapa 

- Wójt Gminy Somonino - Marian Kowalewski 
- Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS - Piotr Klecha 

 

IV. ORGANIZATORZY 

- Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

- Urząd Gminy Somonino 

- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie,  
- Starostwo Powiatowe w Kartuzach 

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku 

 

V. UCZESTNICTWO. 
Prawo startu mają wszyscy mieszkańcy wsi, gmin oraz miast do 20 tys. 
mieszkańców,  
na terenie których działają kluby, stowarzyszenia oraz organizacje zrzeszone w 
Pomorskim Zrzeszeniu LZS niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadający 
obywatelstwo polskie.  
Drużyna składa się z czterech osób:  
- szachownica I-II seniorzy (lub juniorzy, kobiety, juniorki)  
- szachownica III junior lub juniorka rocznik 2002 i młodsi  
- szachownica IV kobieta.  
 



                                                                                       

 

Tempo gry: 10 
minut na zawodnika + 5 sekund na każde posunięcie. 
 
  
ZGŁOSZENIA na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/tdr_1352/ do 
dnia 12.03.2020 r. 
 

VI. KOSZTY ORGANIZACYJNE 

- udział w zawodach jest bezpłatny 

-  posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników zapewniają organizatorzy 
zawodów.  
- koszty dojazdu pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.  
- koszty obsługi zawodów oraz puchary, medale i nagrody rzeczowe (w zależności 
 od możliwości finansowych) zapewniają organizatorzy 

- Zawody są objęte polisą ubezpieczeniową (OC i NNW) Pomorskiego Zrzeszenia 
LZS 

 

VII. SPRAWY TECHNICZNE  
- uczestnik biorący udział w zawodach dostarcza oświadczenie bądź podpisuje na 
liście zgłoszeniowej - brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, 
wyraża zgodę na publikację wizerunku na portalach społecznościowych, stronach 
internetowych współorganizatorów itp.  
 

 VIII. NAGRODY 

Drużyny za miejsca I-VI otrzymają puchary, ponadto wszystkie drużyny dyplomy. 
Zawodnicy drużyn I-III otrzymają medale, drobne nagrody rzeczowe. Każdy 
uczestnik otrzyma pamiątkowy medal uczestnictwa. 
Zwycięska drużyna ma prawo reprezentowania Województwa Pomorskiego w 
Finale Krajowym Ogólnopolskiego Turnieju - Złota Wieża, który odbędzie się w dnia 
17-22 maja w województwie dolnośląskim. Pomorskie Zrzeszenie LZS dofinansuje 
koszty udziału w Finale  
 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/tdr_1352/

