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XLII Drużynowe Mistrzostwa Polski w 

warcabach oraz XXII Drużynowe Mistrzostwa 

Polski w warcabach w grze błyskawicznej 

Regulamin – Komunikat Organizacyjny 

 

I. Organizatorzy 

 Polski Związek Warcabowy 

 LKS Olymp Błonie 
 

II. Termin i miejsce 
18 – 22 października 2017 
Środa,    18.X.2017   Przyjazd zawodników 

21:00 Odprawa techniczna  
Niedziela, 22.X.2017 15:00 Uroczyste zakończenie turnieju 
 
Adresy: 
Sala gry: Legionów 3A, 05-870 Błonie 
Oficjalny hotel: ul. Powstańców 54, 05-870 Błonie 
 

III. Prawo udziału - uczestnicy 
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. Zawodnicy muszą być 
zarejestrowani w PZWarc jako reprezentanci swoich klubów na minimum 7 dni przed 
rozpoczęciem zawodów, tj. najpóźniej 11 października 2017 r. Każdy klub może wystawić kilka 
drużyn. 
 

IV. Informacje techniczne 

a. Tempo gry – 1h20’ + 1’; 

b. System rozgrywek jest zależny od ilości zgłoszeń i zostanie ustalony przez sędziego 
głównego na odprawie technicznej;  

c. Drużyna składa się z 4 osób w DMP oraz 3 osób w DMP w grze błyskawicznej; 

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

e. Ustalenie składu w meczu – zgodnie z regułami Kodeksu Warcabowego (Rozdział 5, 
pkt 3.6.1) – tzw. „System Otwarty”. 
 

V. Koszty uczestnictwa 

 pełny koszt pobytu z wyżywieniem dla 1 osoby wynosi 320 zł (osobodzień – 80 zł); 

 opłaty startowe do turnieju wynoszą: 
a) Drużynowe MP – 200 zł (kolejne drużyny z tego samego klubu – 150 zł); 
b) Drużynowe MP w grze błyskawicznej – 100 zł. 

 Opłata startowa jest wyższa o 100% dla klubów posiadających zaległości finansowe 
wobec PZWarc oraz dla niekorzystających z oficjalnego hotelu; 
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 Opłata za pobyt oraz wpisowe musi być uiszczona na rachunek bankowy PZWarc 22 1050 
1559 1000 0091 3538 0898 (ING Bank Śląski) w terminie do 11 października 2017 (data 
wpływu środków na konto). 

 
VI. Nagrody 

 medale za miejsca 1-3; 

 puchary za miejsca 1-3; 

 nagrody finansowe stanowiące minimum 80% wpisowego. 
 

VII. Zgłoszenia 
Zgłoszenia drużyn należy przesyłać w terminie do 8 października 2017 na adres 
biuro@warcaby.pl oraz dyrektora turnieju. 
Zgłoszenie jest równoznaczne z całkowitą akceptacją niniejszego regulaminu.  
 

VIII. Dyrektor turnieju 
Dyrektorem turnieju jest Karol Dudkiewicz, tel. 506 981 791, email karol7654@wp.pl. 
 

IX. Uwagi końcowe 

 Jedyną formą regulowania należności związanych z turniejem jest wpłata na podane 
konto. 

 Za rozliczenie finansowe turnieju odpowiedzialny jest dyrektor turnieju. Nagrody 
finansowe zostaną przelane na rachunki bankowe wskazane przez kluby niezwłocznie po 
rozliczeniu turnieju. 

 Koszty obsługi sędziowskiej pokrywa bezpośredni organizator. 

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

 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 11 października 2017. 

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

 Szczegółowy harmonogram zostanie podany przez organizatora na odprawie technicznej. 
 

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału! 
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