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XXXVII Mistrzostwa Polski Juniorów 

w warcabach 100-polowych 

Regulamin – Komunikat Organizacyjny 

I. Organizatorzy 

− Polski Związek Warcabowy przy współpracy z OW Halny i Królowa Karkonoszy w 

Szklarskiej Porębie 
 

II. Termin i miejsce 

16-21 marca 2019 

Miejsce rozgrywek oraz oficjalny hotel:  OW Halny, ul. Partyzantów 15, 

     Królowa Karkonoszy, ul. Słowackiego 11,  

     58-580 Szklarska Poręba 
 

16.III.2019  przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych 

  15:30  Odprawa techniczna przed MMP w grze błyskawicznej 

  16:00 – 19:00  MMP w grze błyskawicznej 

  19:30 – 20:30 kolacja 

  20:30  Zakończenie MMP w grze błyskawicznej 

  21:15  Odprawa techniczna przed MMP (sala gry) 

17.III.2019 06:45 – 07:45 śniadanie 

  08:00  Rozpoczęcie MMP w grze klasycznej 

  08:15 – 11:15  runda I 

  11:30 – 14:30 runda II 

  14:30 – 15:30 obiad 

  19:15 – 20:15 kolacja 

18.III.2019 06:45 – 07:45 śniadanie 

  08:00 – 11:00  runda III 

  11:15 – 14:15 runda IV 

  14:00 – 15:00 obiad 

  15:30 – 18:30 runda V 

  20:00 – 21:00 kolacja 

19.III.2019 06:45 – 07:45 śniadanie 

  08:00 – 11:00  runda VI 

  11:15 – 14:15 runda VII 

  14:00 – 15:00 obiad 

  19:00 – 20:00 kolacja  

20.III.2019 06:45 – 07:45 śniadanie 

  08:00 – 11:00  runda VIII 

  11:15 – 14:15 runda IX 

  14:30 – 15:30 obiad 

  16:00   Zakończenie MMP w grze klasycznej   

  14:30  Odprawa techniczna przed MMP w grze aktywnej 

  19:30 – 20:30 kolacja 

21.III.2019 06:45 – 07:45 śniadanie 

  08:00   Odprawa techniczna przed MMP w grze aktywnej 

  08:30  MMP w grze aktywnej 
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  14:30 – 15:30 obiad 

  16:00  Zakończenie MMP w grze aktywnej   

III. Warunki uczestnictwa 

Warunkiem dopuszczenia zawodników oraz klubów do gry w mistrzostwach jest posiadanie 

aktualnej licencji zawodniczej oraz klubowej na uprawianie dyscypliny warcaby, dokonania 

zgłoszenia i opłaty w terminie określonym w tym komunikacie. Przystąpienie do rozgrywek jest 

równoznaczne z akceptacją i zgodą na podporządkowanie się wszystkim przepisom  

i regulaminom obowiązującym w Polskim Związku Warcabowym. Prawo udziału w zawodach 

przysługuje zawodnikom polskim (obywatelstwo polskie lub PL na liście rankingowej FMJD). 
 

IV. Kategorie wiekowe 

− juniorzy i juniorki do 10 lat rocznik 2009 i młodsi; 

− juniorzy i juniorki do 13 lat rocznik 2006-2008; 

− juniorzy i juniorki do 16 lat rocznik 2003-2005; 

− juniorzy i juniorki do 19 lat rocznik 2000-2002; 

− juniorzy i juniorki do 23 lat rocznik 1996-1999. 
 

V. Mistrzostwa Polski 

W ramach turnieju ustalona zostanie klasyfikacja w 30 kategoriach: 

− MP Juniorów/Juniorek w warcabach (10 kategorii); 

− MP Juniorów/Juniorek w grze aktywnej w warcabach (10 kategorii); 

− MP Juniorów/Juniorek w grze błyskawicznej w warcabach (10 kategorii)  
 

VI. Koszty uczestnictwa 

− Pobyt  od kolacji 16go do obiadu 21go wynosi: 

5 x 85 zł za osobodzień = 425 zł; 

− Istnieje możliwość zakwaterowania w dłuższym okresie po wcześniejszym uzgodnieniu; 

− Opłata startowa do turnieju wynosi 60 zł od zawodnika w turnieju głównym oraz 30 zł 

w turnieju w grze aktywnej i 30 zł w turnieju w grze błyskawicznej; 

− Opłata startowa jest wyższa o 100% dla zawodników niezrzeszonych, osób nie 

korzystających z oficjalnego hotelu oraz z klubów posiadających zaległości finansowe 

wobec PZWarc; 

− opłatę za pobyt oraz wpisowe należy uiścić na rachunek PZWarc: 22 1050 1559 1000 

0091 3538 0898 (ING Bank) w terminie do 5 marca 2019. 
 

VII. Informacje techniczne 

• Tempo gry  

i. MMP (klasyka) – 90’;  

ii. MMP w grze aktywnej – 15’+5’’; 

iii. MMP w grze błyskawicznej – 3’+2’’; 

• System rozgrywek w poszczególnych grupach jest zależny od ilości zgłoszeń; 
• Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego.  

 

VIII. Nagrody 

− medale i puchary dla trzech najlepszych w każdej kategorii wiekowej w turnieju 

klasycznym; 

− medale za miejsca 1-3 i puchar za I miejsce w MMP w grze aktywnej oraz w grze 

błyskawicznej;  

− dyplomy dla wszystkich uczestników; 

− nagrody pieniężne do dyspozycji klubów: 

o Pula nagród zostanie podana do 5 rundy; 

o Nagrody zostaną przelane na wskazane konta bankowe klubów bezpośrednio po 

turnieju; 
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o Pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie (z zaokrągleniem do 5 zł) do 

zdobytych przez zawodników punktów za miejsca:  

� W MMP: I miejsce – 10 punktów, II miejsce – 6 punktów, III – 5, IV – 3, V 

– 2, VI – 1; 

� W MMP w grze aktywnej I – 4, II – 2, III – 1; 

� W MMP w grze błyskawicznej I – 4, II – 2, III -1.  

o Punktów nie zdobywają: 

� zawodnicy niezrzeszeni; 

� zawodnicy, którzy zdobyli mniej punktów niż 50%+1; 

� zawodnicy, którzy nie byli obecni na zakończeniu turnieju. 
 

IX. Zgłoszenia 

Zgłoszenie należy przesyłać w terminie do 5go marca 2019 na formularzu na adres email 

Dyrektora turnieju z kopią do biura związku: biuro@warcaby.pl. 
 

X. Dyrektor turnieju 

Dyrektorem turnieju jest Sylwia Dęga-Zamrzycka, email degajezyczki@poczta.onet.pl; tel. 

607 537 757. 
 

XI. Uwagi końcowe 

− Kluby są zobowiązane do wskazania kierownika grupy, który będzie odpowiedzialny za 

załatwianie wszelkich spraw z dyrektorem turnieju; 

− Jedyną formą regulowania należności związanych z turniejem i innych organizacyjnych 

jest wpłata na konto; 

− Za zdolność zawodników do startu (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie 

odpowiedzialny jest klub delegujący swoich zawodników, wyjątek stanowi zawodnik 

niezrzeszony. W tym przypadku odpowiedzialny jest zawodnik, a w przypadku osoby 

niepełnoletniej – jej prawny opiekun; 

− Polski Związek Warcabowy zastrzega, iż w przypadku niskiej frekwencji (4 i mniej 

zawodników w danej kategorii), klasyfikacja w danej kategorii nie będzie rozstrzygana. 

Dopuszcza się możliwość połączenia kategorii z wyższą kategorią.  

− Podczas ceremonii rozpoczęcia, rozgrywania partii i dekoracji zawodnicy zobowiązani 

są do noszenia strojów sportowych swojego klubu; 

− Nieobecność podczas ceremonii zakończenia jest równoznaczna z dyskwalifikacją bez 

prawa do jakichkolwiek roszczeń; 

− Wszelkie sytuacje szczególne i indywidualne należy zgłosić do biura PZWarc nie później 

niż do 28 lutego 2019; 

− W przypadku niejasności, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej 

interpretacji regulaminu.  

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału! 

Uczestnik wyraża zgodę na formę otwartą dla innych osób, a także na filmowanie i fotografowanie przebiegu zajęć. Udział w turnieju jest 

jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w celach promocyjno – informacyjnych. Uczestnik turnieju 

wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji turnieju w przypadku transmisji on-line turnieju, publikacji 

zdjęć, filmów z turnieju i imprez okolicznościowych organizowanych przez Polski Związek Warcabowy i jego patronów i donatorów. Zgłoszenie 

udziału w turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych ich podopiecznych przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane przetwarzane będą przez Polski Związek 

Warcabowy z siedzibą w Szczecinie w celach informacyjnych, organizacyjnych turnieju, promocyjnych i marketingowych i w zakresie 

umożliwiającym weryfikację wieku zawodników oraz publikację wyników (imię, nazwisko, data urodzenie, klub lub miejscowość). Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w turnieju. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez 

Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu związanym z realizacją turnieju.  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją turnieju jest Organizator. Każdy Uczestnik turnieju posiada prawo 

wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie: www.warcaby.pl. 


