
 

       REGULAMIN      
Wojewódzkiego 64 Turnieju Szachowego  LZS o „Złotą Wieżę 2022” 

I. Cel 
- Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim.  
- Wyłonienie Drużynowego Mistrza W-M Zrzeszenia LZS w szachach na rok 2022 
- Eliminacje Wojewódzkie do Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę”   

II. Miejsce i termin  
15  maja 2022 (niedziela) - przyjazd i weryfikacja do godz. 9.30,  rozpoczęcie gier godz. 10.00 
Miejsce: Wikielec Gm Iława - Stadion Gminny - Wikielec 65B 
III. Organizator 
- Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS  
- Gmina Iława, GZ LZS w Iławie 
- Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy  
- Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego   

IV. Uczestnictwo 
Prawo startu mają wszyscy mieszkańcy wsi oraz miast do 20 tys. mieszkańców oraz Członkowie 
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  
- szachownica IV kobieta 
możliwy jest udział zawodnika rezerwowego  

Zgodnie z regulamin KZ LZS dostępnym na stronie www.lzs.pl 

V. Sposób przeprowadzenia oraz punktacja zawodów 
System rozgrywek oraz tempo gry ustala sędzia główny w porozumieniu z kierownikami drużyn 
w zależności od ilości startujących, tempo – szachy szybkie, 25 min. dla zawodnika.   
Sędzia Główny Zawodów – Feliks Stachowicz 

VI. Zasady finansowania 
- Koszty organizacyjne, posiłek dla wszystkich uczestników - organizatorzy zawodów. 
- koszty dojazdu pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące. 

VII. Zgłoszenia 
Gmina/LKS do turnieju wojewódzkiego może zgłosić max. 3 drużyny. Zgłoszenia do dnia 
12.05.2022 r. prosimy przesłać emailem wmz@lzs.olsztyn.pl 

VIII. Nagrody 
Drużyny za miejsca I-IV otrzymają puchary, zawodnicy drużyn I-III otrzymają medale, drobne 
nagrody rzeczowe. W klasyfikacji Indywidualnej na poszczególnych szachownicach za miejsca 
1-3 medale 

Dla zwycięskiej drużyny WMZ LZS dofinansuje koszty udziału w Finale Ogólnopolskim w 
Opinogórze woj, mazowieckie.  

        WMZ LZS 28.04.2022

http://www.lzs.pl
mailto:wmz@lzs.olsztyn.pl
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