REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU SZACHOWY O „ZŁOTĄ WIEŻĘ”
Nieborów, dn. 19.03.2017 r.

1. CEL
-

popularyzacja szachów w środowisku wiejskim
wyłonienie mistrza województwa łódzkiego
wyłonienie najsilniejszej drużyny do reprezentowania województwa w Finale Centralnego
Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę” - Drużynowych Mistrzostw Zrzeszenia LZS.

2. ORGANIZATOR
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łowiczu.
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
3. TERMIN I MIEJSCE.
19.03.2017 r. (niedziela) - Nieborów - Zajazd Na Rozdrożu
Przyjazd ekip, zgłoszenia do godz. 9:30, Zawody godz.10:00.
Program zawodów zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń. Powiaty mogą zgłosić maksymalnie 2
drużyny. Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2017 r.(po tej dacie zgłoszenie nie
będzie przyjęte) prosimy nadsyłać do organizatora tj. Robert Chojnowski: robson1fck@wp.pl tel.
604 129 732 z odpisem do WZ LZS w Łodzi (biuro@lodzkielzs.pl)
4. SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę”
oraz z ustaleniami regulaminu wojewódzkiego.
System rozgrywek, czas gry i tempo gry zostanie ustalone w dniu zawodów po otrzymaniu zgłoszeń.
5. UCZESTNICTWO
W turnieju mogą uczestniczyć członkowie LZS/LKS posiadający legitymacje LZS/LKS wg regulaminu
centralnego. Powiaty mogą zgłosić maksymalnie 2 drużyny. Drużyna składa się z 4 osób w tym:
- szachownica I-II
seniorzy (może grać kobieta, juniorka lub junior)
- szachownica III
junior lub juniorka ur. w 1999 r. lub młodsi
- szachownica IV
kobieta
* możliwy jest udział zawodnika rezerwowego tylko w sytuacjach losowych.
Kolejność zawodników w składzie nie może być zmieniana.
6. ZASADY FINANSOWANIA
- koszty organizacyjne pokrywa organizator
- koszty przejazdu, pokrywają jednostki delegujące
7. NAGRODY
- za zajęcie I - III miejsca w punktacji drużynowej – puchary, medale.
- za zajęcie I miejsca na I, II, III, IV szachownicy – statuetki.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- uczestnicy zobowiązani są ubezpieczyć się od następstw NW we własnym zakresie. organizator
nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów.
- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje WZ LZS w porozumieniu z sędzią głównym.
- zawody w całym cyklu rozgrywek prowadzone są według przepisów PZSzach, regulaminu
centralnego „Złotej Wieży” i regulaminu wojewódzkiego.
- drużyny biorące udział w zawodach muszą przywieść dwa komplety szachów i dwa sprawne
zegary.
WZ LZS w Łodzi

