REGULAMIN
Wielkopolskiego Turnieju Szachowego „O Złotą Wieżę”
Wielkopolskiego Turnieju Warcabów 64 - polowych
I Cel

-Popularyzacja szachów i warcabów w środowisku wiejskim
-Wyłonienie najlepszej szachowej i warcabowej drużyny na 2016 rok
-Umożliwienie zdobycia wyższych kategorii

II Organizatorzy
-Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
-Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
-Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu
-Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
-Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu
-Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
-Starostwa Powiatowe Województwa Wielkopolskiego
-Powiatowe Zrzeszenia LZS
-Rady Gminne Zrzeszenia LZS

III Termin i miejsce
-turnieje gminne
- do 28.02.2016 r. - Gminy
-turnieje powiatowe
- do. 30.03.2016r. – Powiaty
-Finał Wojewódzki
-23.04.2016 r. – Łekno k. Wągrowca, Młodzieżowy Dom
Kultury. Początek turnieju o godz.10:00
-Finał Ogólnopolski /szachy/ - 1 drużyna - czerwiec 7-8 dni

IV Uczestnictwo

A - Turniej Szachowy „ O Złotą Wieżę”
Prawo startu mają wszyscy mieszkańcy wsi, członkowie LZS niezależnie od miejsca
zamieszkania, posiadający obywatelstwo polskie
Drużyna składa się z 4 osób:
-Szachownica I-II
-seniorzy /lub juniorzy, kobiety, juniorki/
-Szachownica III
-junior lub juniorka ur. w 1998 r. i młodsi
-Szachownica IV
-kobieta
Drużyny środowiskowe wymagana jest udokumentowana jedna miejscowość stałego
zameldowania. Dopuszcza się możliwość startu drużyny 3 osobowej. Kolejność
zawodników w składzie nie może być zmieniana. Możliwy jest udział zawodnika
rezerwowego tylko w sytuacjach losowych.

B – Turniej Warcabów 64 - polowych
Prawo startu mają wszyscy mieszkańcy wsi, członkowie LZS /niezależnie od miejsca
zamieszkania/.
Drużyna składa się z 4 osób:
-Plansza I-III
-mężczyźni /brak kategorii wiekowej/
-Plansza IV
-kobieta /brak kategorii wiekowej/
W turnieju każdego mężczyznę może zastąpić kobieta. Drużyny środowiskowe
wymagana jest udokumentowana jedna miejscowość stałego zameldowania. Dopuszcza
się możliwość startu drużyny 3 osobowej.

V Sposób przeprowadzenia

Na wszystkich szczeblach rozgrywek drużyny grają systemem „każdy z każdym”, a w
przypadku dużej ilości startujących drużyn systemem „szwajcarskim” z uwzględnieniem
czasu gry.
Gminę reprezentuje jedna drużyna na zawodach powiatowych.
Powiat reprezentuje jedna drużyna na Finale Wojewódzkim.

VI Nagrody
Sześć najlepszych drużyn otrzymuje pamiątkowe puchary.

VII Zasady finansowania

Koszty organizacyjne i nagród na zawodach wojewódzkich pokrywają organizatorzy.
Koszty przejazdów i organizacji imprez gminnych i powiatowych pokrywają
zainteresowane gminy i powiaty.

VIII Zgłoszenia

Zgłoszenia drużyn reprezentujących powiaty na zawodach wojewódzkich przyjmowane
są w WZ LZS w Poznaniu ul. Os. Tysiąclecia 4 61-255 Poznań tel.61 8760-020
mail:biuro@lzs-wlkp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18.04.2016 roku.

IX Uwagi końcowe

Najlepsza drużyna Finału Wojewódzkiego reprezentuje Województwo Wielkopolskie na
turnieju centralnym „Złotej Wieży” w czerwcu 2016 roku.
Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
Wszyscy uczestnicy rozgrywek obowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie.
Uczestnicy imprezy, członkowie LZS objęci są ubezpieczeniem zbiorowym zawartym
przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu. Za aktualne badania lekarskie
odpowiedzialni są kierownicy ekip.
Każda drużyna zabiera ze sobą dwa komplety szachów + zegary i dwa komplety

