
REGULAMIN      

Wojewódzkiego  51 Turnieju Szachowego W-M Z LZS o „Złotą Wieżę 2009”  

I. Cel 
- Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim. 
- Wyłonienie Drużynowego Mistrza W-M Zrzeszenia LZS w szachach na rok 2009.   
- Eliminacje Wojewódzkie do Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę”   
- Poznawanie walorów turystycznych i krajoznawczych Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
II. Miejsce i termin  
ul. Mickiewicza 22 - Zamek w Ostródzie, 7 czerwca 2009 – przyjazd i werfikacja do godz. 10.45,  
rozpoczęcie gier godz. 11.00 
 
III. Organizator 

- Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie wspólnie z Gminą Ostróda 
- Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego                 
- MLKS „Ostródzianka” Ostróda 

IV. Uczestnictwo 
Prawo startu mają wszyscy mieszkańcy wsi nie będący członkami klubów nie zrzeszonych w LZS. 
Członkowie LZS niezależnie od miejsca zamieszkania. 
Drużyna składa się z czterech osób + jedna rezerwowa, w tym: 

- szachownica I-II seniorzy (lub juniorzy, kobiety, juniorki) 
- szachownica III junior lub juniorka ur. W 1991 r. lub młodsi 
- szachownica IV kobieta 

 
a) Jeżeli zawodnikiem rezerwowym jest senior - może on zagrać tylko na II szachownicy. Jeżeli pauzuje 
zawodnik zgłoszony na II szachownicę, to zawodnik rezerwowy wchodzi na jego miejsce. Jeżeli pauzuje 
zawodnik zgłoszony na I szachownicę, to zawodnik z szachownicy II przesuwa się na szachownicę I, a na 
jego miejsce wchodzi zawodnik rezerwowy. 
b) Jeżeli zawodnikiem rezerwowym jest junior - może on wystąpić tylko na III szachownicy, zaś 
zgłoszony w składzie podstawowym junior, zostaje przesunięty na II szachownicę. 
c) Jeżeli zawodnikiem rezerwowym jest kobieta - może ona zastąpić zawodniczkę na 
IV szachownicy (lub juniora na III szachownicy - jeżeli jest juniorką). Zgłoszona w składzie 
podstawowym kobieta może być wtedy przesunięta na II szachownicę (lub jeśli jest juniorką - na III 
szachownicę). 
Kolejność zawodników w składzie nie może być zmieniona. 
 
V. Sposób przeprowadzenia oraz punktacja zawodów 
System rozgrywek ustala sędzia główny w porozumieniu z kierownikami drużyn w zależności od ilości 
startujących, tempo – szachy szybkie, 30 min. dla zawodnika  
 
VI. Zgłoszenia 
Gminy do turnieju mogą zgłosić max 3 drużyny, zgłoszenia prosimy przesyłać faxem (Fax. 089 / 
5331489) lub emailem: wmz@lzs.olsztyn.pl do 01.06.2009 r. 
  
VIII. Nagrody 
Drużyny za miejsca I-III otrzymają puchary, zawodnicy drużyn I-III otrzymają medale,  
Drużyny za miejsca IV- VI dyplomy. Zawodnicy za miejsca I-III na poszczególnej szchownicy otrzymają 
medale. 

IX. Zasady finansowania 
Koszty organizacyjne, posiłek dla wszystkich uczestników finansuje Warmińsko -Mazurskie 
Zrzeszenie LZS w Olsztynie, pozostałe koszty pokrywają uczestnicy. 


