
Komunikat organizacyjny i regulamin
Wojewódzkich Drużynowych Mistrzostw 

      LZS w Szachach – Turniej „Złotej Wieży”
Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

I. Cele imprezy:
- popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi, gmin i 
małych miast województwa pomorskiego,
- wyłonienie najlepszych drużyn LZS w tej dyscyplinie sportu na rok 2015,
- zapoznanie uczestników imprezy z historycznym Kompleksem Zamkowym w Gniewie,
- uczczenie pamięci założyciela klubu „Alfil”, działacza LZS – Rajmunda Kirszensteina.

II. Termin i miejsce:
- Mistrzostwa drużynowe odbędą się w dniu 12.04.2015 r. (niedziela) w Sali 
reprezentacyjnej Zamku w Gniewie, przy ul. Zamkowej 3.
- Przyjazd ekip na miejsce imprezy do godz. 930

III.  Honorowy Patronat Turnieju:
- Burmistrz miasta Gniew,
- Spółka – „Zamek Gniew”

IV.  Organizatorzy imprezy:
- Krajowe Zrzeszenie LZS
- Pomorskie Zrzeszenie LZS
- Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
- Uczniowski Klub Sportowy „Alfil” Gniew 
- Zamek Gniew Sp. z o.o.

V. Uczestnictwo i zgłoszenia:
- Prawo uczestnictwa mają drużyny LZS stowarzyszone w Pomorskim Zrzeszeniu LZS i 
opłacające składkę członkowską za rok 2015 (w wys. 50zł/LZS),
- Przejazd na turniej w ramach kosztów własnych drużyn, klubów, gmin lub sponsorów.
- W turnieju uczestniczą drużyny składające się z 4 osób, w tym:
 Szachownica I i II – seniorzy (lub juniorzy, kobiety, juniorki),
 Szachownica III – junior lub juniorka ur. w 1997 r. lub młodsi,
 Szachownica IV – kobieta.

Uwaga: - udział zawodnika rezerwowego tylko w przypadkach losowych,
        - kolejność zawodników w składzie drużyny nie może być zmieniona.

Zgłoszenia: drużyny LZS potwierdzają swój udział w mistrzostwach do dnia 27 marca 
2015 r. drogą e-mailową na dwa adresy:
- pomorskielzs@wp.pl (tel. kontaktowy 58 550 78 38),
- olekkirsz@gazeta.pl (tel. kontaktowy 501 026 589 Aleksander Kirszenstein, kierownik 
sportowy turnieju)
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Uwaga:
Zgłoszenie drużyn LZS do turnieju powinno obejmować listę zawodników z rankingiem
składu podstawowego dla utworzenia listy startowej, a także liczbą osób towarzyszących
(kierownik ekipy – trener, kierowca).

VI.  Sposób przeprowadzenia turnieju i program:
1. System rozgrywek oraz tempo gry ustala sędzia główny turnieju w uzgodnieniu z 

organizatorem mistrzostw i w zależności od ilości zgłoszonych zespołów
2. Program imprezy:

Godz.   930             uzupełnienie zapisów
1000                 Uroczyste Otwarcie Turnieju 
1010  rozpoczęcie gier
1300                 posiłek regeneracyjny
1500 - 1530       zakończenie, podsumowanie rozgrywek, wręczenie pucharów, 

medali i dyplomów

VII. Zasady finansowania:
1. Wpisowe od uczestników – 50zł za drużynę (płatne na miejscu) – z przeznaczeniem na 

organizację turnieju.
2. Transport na miejsce imprezy – w zakresie własnym drużyn.
3. Koszty organizacyjne (wyżywienie, sędziowanie, opieka medyczna, część pucharów, 

medale, dyplomy, ew. nagrody rzeczowe) pokrywają Pomorskie Zrzeszenie LZS w 
Gdańsku i sponsorzy.

4. Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w 
ramach zadania „Sport Dla Wszystkich” – 2015.

VIII. Nagrody i wyróżnienia:
Zawodnicy drużyn za zajęcie miejsc I – III otrzymują puchary zespołowe, indywidualne 
medale, dyplomy i nagrody w postaci upominków rzeczowych

IX.  Inne postanowienia regulaminowe:
1. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminy oraz 

porządku określonego przez Spółkę Zamek Gniew i ponoszą bezpośrednią 
odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody w mieniu w miejscu imprezy.

2. Organizatorzy nie odpowiadają za:
- wypadki powstałe z winy uczestników i osób postronnych,
- rzeczy zagubione lub zaginione podczas turnieju.

3. Wszelkie protesty wnoszone są do Sędziego Głównego Turnieju łącznie z wpłaconym 
wadium w wysokości 100zł, które ulega zwrotowi na rzecz drużyny w przypadku uznania
protestu. W innym przypadku środki przechodzą do puli kosztów organizacji imprezy i 
nie podlegają zwrotowi.

4. Niniejszy regulamin zamieszczono na nowej stronie internetowej Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS – www.pomorskilzs.pl

ORGANIZATORZY

http://www.pomorskilzs.pl/

