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Regulamin Programu Szkolenia  

w warcabach stupolowych 

Polskiego Związku Warcabowego 

z dnia 18 kwietnia 2022 roku 

 

1. Organizator: 

Program Szkolenia organizowany jest przez Polski Związek Warcabowy. Program w całości finansowany jest 

przez firmę Chess & Checkers Games (CCGames), Sponsora Warcabowej Kadry Polski. 

2. Cel: 

Celem Programu Szkolenia jest systematyczny wzrost poziomu gry w warcaby wśród członków juniorskiej  

i seniorskiej Kadry Polski w warcabach. 

3. Uczestnicy: 

Prawo uczestnictwa w Programie Szkoleń w pierwszej kolejności mają członkowie aktualnej Kadry Polski  

w warcabach stupolowych z miejsc 1-3 w swoich kategoriach wiekowych wśród dziewcząt i chłopców  

oraz kobiet i mężczyzn, wyłaniani na podstawie Regulaminu Powoływania Kadry Polski w warcabach.  

W razie rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w Programie lub usunięcia zawodnika (na przykład w wyniku 

niewywiązywania się z obowiązków), na jego miejsce powoływana jest kolejna osoba z Kadry Polski. 

4. Czas trwania Programu Szkolenia: 

Program Szkolenia rozpoczyna się w kwietniu 2022 roku po zakończeniu Mistrzostw Polski Juniorów 2022 

i trwa do odwołania. 

5. Grupy Szkoleniowe: 

Program Szkolenia realizowany jest z podziałem na 3 grupy: 

• grupa do lat 13 (kategorie wiekowe do lat 10 i 13); 

• grupa do lat 19 (kategorie wiekowe do lat 16 i 19); 

• grupa seniorska. 
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6. System Programu Szkolenia: 

Szkolenia odbywają się systematycznie, za pośrednictwem połączenia internetowego. Trener pracuje 

bezpośrednio z grupą szkoleniową w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Do decyzji Trenera pozostaje  

czy trening ten realizuje z całą grupą jednocześnie czy dzieli ją na mniejsze grupy. 

7. Trenerzy: 

 

• Damian Jakubik – trener grupy do lat 13; 

• Ivan Antonenko – trener grupy do lat 19; 

• Ivan Antonenko, Artem Ivanov, Yuriy Anikeev – trenerzy wymiennie pracujący z seniorską  

Kadrą Polski. 

 

8. Powołanie do Programu: 

Niezwłocznie po osiągnięciu przez zawodnika wyniku uprawniającego do uczestnictwa w Programie 

Szkolenia, jego klub jest mailowo o tym informowany przez wysłanie stosownego Powołania  

wraz z informacjami o komunikacji z Trenerem, z ramienia Polskiego Związku Warcabowego. Klub  

lub bezpośrednio zawodnik jest zobowiązany do potwierdzenia chęci uczestnictwa w Programie  

w ciągu 7 dni od otrzymania Powołania. W razie rezygnacji lub nieotrzymania odpowiedzi, do Programu 

powoływany jest kolejny zawodnik z Kadry Polski. 

 

9. Obowiązki uczestników Programu Szkolenia: 

 

• systematyczny i aktywny udział w treningach; 

• stosowanie się do poleceń Trenera/Trenerów; 

• odrabianie prac domowych zadanych przez Trenera/Trenerów; 

• dla zawodników z grup powyżej 13 roku życia – archiwizowanie swoich partii turniejowych w formie 

elektronicznej, np. przez wprowadzanie ich do bazy programu typu Turbo DamBase 

i przekazywanie ich Trenerowi w ciągu 7 dni od zakończenia turnieju. 

Niewywiązywanie się z obowiązków może skutkować usunięciem zawodnika z Programu Szkolenia. 

10. Rezygnacja z udziału w Programie: 

Uczestnik Programu może w dowolnej chwili zrezygnować z uczestnictwa w trybie natychmiastowym 

informując o tym mailowo Trenera i Zarząd Polskiego Związku Warcabowego (biuro@warcaby.pl).  

11. Szczególne przypadki: 

Program Szkolenia skierowany jest szczególnie do zawodników, którym zależy na rzetelnej, sumiennej  

i systematycznej pracy nad podnoszeniem swojego poziomu gry. W szczególnych przypadkach osoby, które 

wykazały lub wykazują się ponadprzeciętną postawą, mogą zgłosić się do Programu Szkolenia nie spełniając 

warunków opisanych w punkcie 3. niniejszego Regulaminu. 

Polski Związek Warcabowy zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 
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