
Zasady udziału w imprezach sportowych objętych dofinansowaniem PZWarc

1. PZWarc przewiduje poniższe imprezy seniorskie objąć dofinansowaniem:

Wydarzenie Liczba 
zawodników

Miejsce/Data

ME w warcabach aktywnych 6 (2 kobiety) Praga, Czechy/7.06.2014 r.
Mecz Czechy –  Polska 6 (2) Praga, Czechy/8.06.2014 r.
Turniej „Złota Praga” 6 (2) Praga, Czechy/8-14.06.2014 r.
Heerhugoward Open (PŚ) 4 (2) Heerhugoward, Holandia/12-19.07.2014 r.
Bacoli Open (PŚ) 4 (2) Bacoli, Włochy/22-30.09.2014 r.
ME mężczyzn i kobiet oraz 
ME mężczyzn i kobiet w grze 
błyskawicznej

6 (2) Tallin, Estonia/ 7-14.10.2014 r.

2. Powoływanie reprezentacji na kolejne zawody odbywać się będzie w ciągu siedmiu dni od 
zakończenia poprzednich z zastrzeżeniami, że:

a. Zawodnik uczestniczący w imprezie sportowej objętej dofinansowaniem PZWarc 
zobowiązany jest do:

a.i. Rozliczenia się ze swojego udziału w imprezie w postaci przesłania jak 
najstaranniejszych i jak najdociekliwszych analiz swoich partii rozegranych na 
imprezie celem wydania biuletynów PZWarc w dowolnym formacie w ciągu 
siedmiu dni od zakończenia imprezy na adres mailowy: 
damian.reszka@warcaby.pl,

a.ii. Godnego reprezentowania barw narodowych, Polskiego Związku 
Warcabowego oraz zachowania w duchu sportowej rywalizacji,

b. Uzyskania satysfakcjonującego wyniku sportowego przez co rozumie się:

b.i. ME w warcabach aktywnych – wynik 50% punktów +2,

b.ii. Mecz Czechy – Polska – wynik 100% punktów,

b.iii. Turniej „Złota Praga” – pozytywny wynik rankingowy,

b.iv. Heerhugowad Open, Bacoli Open – w przypadku kobiet wynik pozwalający 
utrzymać się w walce o awans do turnieju finałowego PŚ, w przypadku 
mężczyzn pozytywny wynik rankingowy.

b.v. ME mężczyzn i kobiet – w przypadku kobiet miejsce w pierwszej dziesiątce, w 
przypadku mężczyzn pozytywny wynik rankingowy; ME mężczyzn i kobiet w 
grze błyskawicznej – 50% punktów +2.

c. Przez pozytywny wynik rankingowy rozumie się zdobycie punktów rankingowych na 
zawodach w zależności od rankingu posiadanego:

c.i. Zawodnicy z rankingiem 2200 i wyższym – zysk 5 punktów rank.

c.ii. Zawodnicy z rankingiem 2100-2199 – zysk 10 punktów rank.

c.iii. Zawodnicy z rankingiem 2099 i niższym – zysk 15 punktów rank.
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d. Zawodnik nie wypełniający zobowiązań punktu 2a zostaja automatycznie wykreślony 
z kadry.

3. Udział w dofinansowanych turniejach:

a. Kobiety

a.i. Praga: Natalia Sadowska i Arleta Flisikowska

a.ii. Heerhugoward: Natalia Sadowska i Arleta Flisikowska

a.iii. Bacoli: Natalia Sadowska oraz Arleta Flisikowska, jeżeli w Heerhugoward 
zostanie sklasyfikowana w pierwszej dziesiątce kobiet. W przeciwnym 
wypadku kolejna zawodniczka wg kadry ustalonej po MP kobiet

a.iv. ME w Tallinie → mistrzyni i wicemistrzyni Polski. Rezerwowe wg kolejności w 
kadrze

b. Mężczyźni

b.i. Mistrz i wicemistrz Polski ma prawo udziału w turnieju w Pradze oraz do 
wyboru Heerhugoward lub Bacoli

b.ii. Kolejni zawodnicy w kadrze mają prawo do wyboru jednego z trzech 
turniejów: Praga, Heerhugoward lub Bacoli.

b.iii. ME w Tallinie (4 reprezentantów):

b.iii.1. Mistrz i wicemistrz Polski (2)

b.iii.2. Dwaj zawodnicy z kadry pod warunkiem osiągnięcia 
przynajmniej jednego z kryteriów opisanych w p. 2b i 2c

b.iii.3. Kolejni zawodnicy z kadry

b.iv. Ograniczenia ilościowe udziału w turniejach określone powyżej mogą zostać 
pominięte w przypadku wyczerpania się zawodników z kadry


