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Mistrzostwa Polski w warcabach 

100polowych: 

XXXV MP w grze błyskawicznej 

XVI MP w grze aktywnej 

Regulamin – Komunikat Organizacyjny 

 

I. Organizatorzy 
Z upoważnienia Polskiego Związku Warcabowego organizatorami turnieju są: 

 Gmina Lututów 

 LKS Czarna Damka Lututów 

 Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie 
 

II. Termin i miejsce 
26 – 27 sierpnia 2017 
Sala gry GOK Lututów ul. Wieruszowska 17 
Harmonogram:  
26.VIII.2017  16.MP w grze aktywnej 
(sobota) 10:00  otwarcie recepcji zawodów 

10:45  sprawdzenie listy uczestników 
11:00  rozpoczęcie turnieju  
ok 17:30 zakończenie  

27.VIII.2017  35.MP w grze błyskawicznej 
(niedziela) 09:00  otwarcie recepcji zawodów 

09:45  sprawdzenie listy uczestników 
10:00  rozpoczęcie turnieju  
ok 16:30 zakończenie  
 

III. Warunki uczestnictwa 
Warunkiem dopuszczenia zawodników 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. Koszty uczestnictwa 

 Dla osób zainteresowanych zakwaterowaniem (Internat Zespołu Szkół Rolniczych, 
Klonowska 3) pobyt z wyżywieniem od obiadu 26go do śniadania 27go wynosi 65 zł od 
osoby; 

 opłata startowa do turnieju każdego z turniejów wynosi 50 zł od zawodnika; 

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

 opłata za pobyt oraz wpisowe musi być uiszczona na rachunek 58 9256 0004 0002 6547 
3000 0010 w terminie do 10 sierpnia 2017 lub gotówką bezpośrednio przed zawodami. 
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V. Informacje techniczne 
a. Tempo gry 

i. Błyskawiczne 3’+2” 
ii. aktywne 15’+5”  

b. System rozgrywek zależny od ilości zgłoszeń. Obowiązują przepisy Kodeksu 
Warcabowego.  

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

VI. Nagrody 

• Medale i puchary dla trzech najlepszych w każdej kategorii (osobno dla Kobiet oraz 
Mężczyzn w grze błyskawicznej oraz aktywnej); 

• Nagrody finansowe – minimum 80% wpisowego; 

• Szczegółowy podział puli nagród zostanie podany po czwartej rundzie. 
 

VII. Zgłoszenia 
Zgłoszenie należy przesyłać w terminie do 20 sierpnia 2017 na adres zslezak@o2.pl z kopią 
na adres biuro@warcaby.pl.  
 

VIII. Dyrektor turnieju 
Dyrektorem turnieju jest Kol. Zygmunt Ślęzak tel. 693 373 484, email zslezak@o2.pl.   
 

IX. Uwagi końcowe 

 Za zdolność zawodników do startu (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie 
odpowiedzialny jest klub delegujący swoich zawodników; 

 Za wypłatę nagród, wystawianie faktur dla klubów i inne rozliczenia finansowe 
odpowiada Dyrektor Turnieju; 

 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 20 lipca 2017; 

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

 

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału! 
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