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XLI Mistrzostwa Polski Kobiet w warcabach 

Regulamin – Komunikat Organizacyjny 

 

 

I. Organizatorzy 

 Polski Związek Warcabowy 

 UKS Struga Marki 
 

II. Termin i miejsce 
16 – 20 sierpnia 2017 
Środa,    16.VIII.2017   Przyjazd zawodniczek 

21:00 Odprawa techniczna  
Niedziela, 20.VIII.2016 15:00 Uroczyste zakończenie turnieju 
 
Sala gry oraz oficjalny hotel: Hotel Sułtan w Markach, ul. Piłsudskiego 217a 
 

III. Prawo udziału - uczestnicy 

Warunkiem dopuszczenia zawodniczek oraz klubów do gry w mistrzostwach jest posiadanie 
aktualnej licencji zawodniczej oraz klubowej na uprawianie dyscypliny warcaby, dokonania 
zgłoszenie 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. 

IV. Informacje techniczne 
a. Tempo gry – 90’ (lub 1h20’ + 1’) ;  
b. System rozgrywek jest zależny od ilości zgłoszeń. Najbardziej prawdopodobny jest 

system szwajcarski na dystansie 7 rund. 
c. O zajętym miejscu w turnieju drużynowym decyduje – łączna ilość zdobytych 

punktów przez trzy najlepsze zawodniczki z danego klubu, niższa suma miejsc trzech 
zawodniczek, lepszy wynik indywidualny, (minimum 2 kobiety muszą reprezentować 
klub aby zostały klasyfikowane w turnieju drużynowym). 

d. Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego oraz regulaminy PZWarc 
w szczególności regulamin dyscyplinarny i zachowania trzeźwości.  

e. Turniej posiada homologację FMJD. 
(Wyniki turnieju będą uwzględnione w światowym rankingu FMJD). 

 
V. Koszty uczestnictwa 

 pobyt z wyżywieniem – osobodzień: 90 zł 

 opłaty startowe do turnieju wynoszą: 
a) Indywidualne MPK – 80 zł 
b) Drużynowe MPK – 200 zł (druga drużyna z tego samego klubu 150 zł) – dotyczy 

klubów, które chcą być klasyfikowane w klasyfikacji drużynowej; 

 opłata startowa jest wyższa o 100% dla zawodniczek niezrzeszonych oraz z klubów 
posiadających zaległości finansowe wobec PZWarc; 

 opłata za pobyt oraz wpisowe musi być uiszczona na rachunek UKS Struga: 
Bank PeKaO S.A. Nr 82 1240 6335 1111 0010 6587 2809  w terminie do 1 sierpnia 2017 
(data wpływu środków na konto UKS Struga). 
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VI. Nagrody 

 puchary i medale za miejsca 1-3; 

 Dyplomy dla wszystkich uczestniczek; 

 Nagrody pieniężne stanowią 100 % wpisowego; 

 Nagrody zostaną przekazane przelewem po przesłaniu na adres biuro@warcaby.pl przez 
zainteresowane numeru rachunku bankowego oraz danych koniecznych do rozliczenia 
podatku (miejsca 1-3). 
 

VII. Zgłoszenia 
Zgłoszenia zawodniczek oraz drużyn wraz z informacją o korzystaniu lub niekorzystaniu z 
noclegu w miejscu wskazanym przez organizatora należy przesyłać w terminie do 15 lipca 
2017 na adres biuro@warcaby.pl oraz Dyrektora turnieju.  
Zgłoszenie jest równoznaczne z całkowitą akceptacją niniejszego regulaminu.  
 

VIII. Dyrektor turnieju 
Dyrektorem turnieju jest kol. Lucyna Bańkowska, email: l.bankowska@poczta.fm lub 
uksstruga@marki.net, tel: 508 218 034. 
 

IX. Uwagi końcowe 

 Jedyną formą regulowania należności związanych z turniejem i innych organizacyjnych jest 
wpłata na konto; 

 Za zdolność zawodniczek do startu (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie 
odpowiedzialny jest klub delegujący swoje zawodniczki; 

 Podczas ceremonii rozpoczęcia, rozgrywania partii i dekoracji zawodniczki zobowiązane są 
do noszenia strojów sportowych swojego klubu; 

 Za obsługę finansową (rachunki, przelewy dla podwykonawców i klubów) odpowiada UKS 
Struga Marki. Osobą do kontaktu w tych sprawach jest Dyrektor Turnieju; 

 Godziny posiłków zostaną podane na odprawie technicznej; 

 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 1 sierpnia 2017; 

 Nie ma konieczności korzystania z noclegu w miejscu wskazanym przez organizatora. Dla 
zawodniczek niekorzystających z zakwaterowania istnieje możliwość wykupienia obiadu 
na miejscu pod warunkiem przesłania informacji wraz ze zgłoszeniem. Nie będzie 
możliwości wykupienia obiadu w dniu rozgrywek; 

 Dojazd z Dworca Warszawa Wschodnia – komunikacja autobusowa (linie 140 i 738 – 
przystanek w Markach – Graniczna (obowiązuje I strefa biletowa)); 

 W przypadku niejasności, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej 
interpretacji regulaminu. 

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 UKS 
STRUGA 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 
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r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane 
przetwarzane będą przez UKS STRUGA z siedzibą w Markach, ul. Wczasowa 5 w celach informacyjnych, 
organizacyjnych turnieju, promocyjnych i marketingowych i w zakresie umożliwiającym weryfikację 
wieku zawodników oraz publikację wyników (imię, nazwisko, data urodzenia, 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. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 
www.warcaby.pl.  

 

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału! 

  

http://www.warcaby.pl/

