
    KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY Nr 1  
 

Jubileuszowego  50 Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o „Złotą WieŜę” 
 
 
Organizatorzy 
 
Ministerstwo Sportu i Turystyki   
Krajowe Zrzeszenie LZS   
Mazowieckie Zrzeszenie LZS   
Polski Związek Szachowy   
Urząd Miejski w Pułtusku  
Akademia Humanistyczna w Pułtusku  
LKS Nadnarwianka Pułtusk 
 
Termin i Miejsce 
 
Finał Centralny Turnieju Szachowego Złota WieŜa odbędzie się w  dniach 29 czerwca –  
5 lipca 2008 r. w Pułtusku - Biblioteka Główna  Akademii Humanistycznej przy. ul. 
Mickiewicza 36 c.  
Zakwaterowanie:  Akademik Akademii Humanistycznej,  ul. Mickiewicza 36 a. 
Przyjazd uczestników 29 czerwca (niedziela) do kolacji;  odprawa i weryfikacja godz. 21.00. 
30 czerwca godz. 11.00 - uroczyste otwarcie, godz. 15.00 -  I runda, godz. 19,00 -  Wieczór 
Wspomnień. 
5 lipca godz.  9.00 -  IX runda, 15.00 -  zakończenie imprezy. 
Biuro Turnieju: Akademik Akademii Humanistycznej. 
 
System i tempo gry 
 
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.  
Tempo gry 40 pos. na 1,5 godz. + po 0,5 godziny do zakończenia dla kaŜdego zawodnika. 
Sędzią Głównym będzie p. Marek  Prus sędzia kl. państwowej, kierownikiem turnieju p. 
Zbigniew Tyszkiewicz. 

Weryfikacja 

Przy weryfikacji wymagane będą: 

- oficjalny komunikat z odbytych turniejów niŜszego szczebla 

- aktualna legitymacja LZS z opłaconymi składkami za rok 2008 

- potwierdzenie przez PZSzach lub WZSzach zawodnika dla klubu (karta sztywna zawodnika -  
odcinek dla klubu) z datą najpóźniej 31.03.2008 r. 

- licencja. 



W przypadku druŜyny środowiskowej wymagana będzie jedna miejscowość stałego 
zameldowania. 

W razie braku wymaganych dokumentów druŜyna zostanie wyeliminowania z rozgrywek bez 
zwrotu poniesionych kosztów. 
 
Zgłoszenia 
 
Wojewódzkie Zrzeszenia LZS zobowiązane są do nadesłania komunikatów  z Turniejów  
Wojewódzkich do Krajowego Zrzeszenia LZS pocztą lub e-mailem: iwona.kania@lzs.pl wraz 
ze składem imiennym i rankingami druŜyny reprezentującej dane województwo w Finale 
Centralnym  do dnia 15 czerwca 2008 r.  
Zgłoszenie druŜyny i rezerwację naleŜy potwierdzić faksem lub telefonicznie w Mazowieckim 
Zrzeszeniu LZS  w Warszawie tel. fax  (022) 827-27-28  do dnia 20 czerwca 2008 r. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w Wieczorze Wspomnień wcześniej uzgadniają swój 
przyjazd z p. Iwoną Kanią tel. 022 63199 19 ( KZ LZS).  
Dodatkowych  informacji udziela Kierownik Turnieju p.  Zbigniew Tyszkiewicz  tel. 
0604662346, e-mail: z.tyszkiewicz@wp.pl  
 
Wpisowe 
Wpisowe wynosi 220 zł od osoby i kwotę tę moŜna opłacić przelewem na konto MZ LZS w 
Warszawie: Bank PKO BP S.A. X/Oddział Warszawa  67 10201013 0000 0302 0113 7520 do 
dnia 25.06.2008 r. lub gotówką na miejscu w biurze zawodów. 
 
Nagrody 
 
Wszystkie druŜyny zgodnie z regulaminem otrzymają puchary, najlepsze druŜyny nagrody 
oraz najlepsi indywidualnie nagrody na szachownicach. 
 
Uwagi końcowe 
 
Komunikat ten jest uzupełnieniem Regulaminu wcześniej wydanego przez Krajowe 
Zrzeszenie LZS w Warszawie. Ostateczna interpretacja i kwestie nie uregulowane 
Regulaminem i Komunikatem, naleŜą do Kierownika Turnieju w porozumieniu z Sędzią 
Głównym i Organizatorem. 
Szczegółowy program imprezy podany zostanie w trakcie odprawy kierowników ekip. 
Wszyscy zawodnicy obowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie  oraz ubezpieczenia 
NW. 
Połączenie z Warszawy PKS z Dworca Centralnego PKS / Dworzec Warszawa Zachodnia PKP  
(przejście podziemne łączy oba obiekty ) stanowisko autobusowe nr 1, odjazd co pół godziny 
w kierunku: Ciechanów, Mława, Olsztyn, Ostrołęka, Przasnysz, odległość 60 km. 
 
 

    Krajowe Zrzeszenie  
Ludowe Zespoły Sportowe 
 

Warszawa, czerwiec 2008 r. 


