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Regulamin 

Finału Indywidualnych Mistrzostw Polski  

w warcabach 100-polowych 

 

Przyjęty uchwałą Zarządu PZWarc nr … w dniu … 

Regulamin wchodzi w życie z dniem … 

 

1. Cele zawodów: 
 

1.1. Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski. 
1.2. Wyłonienie Kadry Narodowej oraz reprezentantów Polski na zawody międzynarodowe. 
1.3. Popularyzacja warcabów i podnoszenie poziomu sportowego w Polsce. 
1.4. Zdobywanie tytułów przez zawodników. 

 
 

2. Organizator: 
 
Organizatorem mistrzostw jest Polski Związek Warcabowy, który może przekazać ich 
organizację po przychylnym rozpatrzeniu przez Zarząd PZWarc oferty przesłanej na adres 
mailowy biuro@warcaby.pl.  
 
Niezależnie od niniejszego regulaminu na stronie PZWarc pojawi się Komunikat 
Organizacyjny Finału Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych na dany rok. 

 
 

3. Termin i miejsce: 
 
Termin i miejsce zawodów wskazuje Zarząd PZWarc w Kalendarzu Imprez na dany rok. 
 
 

4. Warunki uczestnictwa: 
 
4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje 16 (szesnastu) zawodnikom polskim posiadającym 

licencję zawodniczą PZWarc. 
4.2. Uprawnienia uczestnictwa przysługują zgodnie z kolejnymi następującymi po sobie 

kryteriami: 
4.2.1. 3 (trzem) zawodnikom, którzy zajęli miejsca 1-3 w Indywidualnych Mistrzostwach 

Polski w warcabach 100-polowych w roku poprzednim, 
4.2.2. 8 (ośmiu) zawodnikom, którzy wywalczyli miejsca premiowane awansem w 

Półfinałach Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych. 
4.2.3. 3 (trzem) zawodnikom (z pominięciem uprawionych na podstawie pkt. 4.2.1 i 4.2.2) z 

najwyższym rankingiem na styczniowej liście FMJD w roku rozgrywania zawodów. 
4.2.3.1. W przypadku równości rankingów pierwszeństwo ma zawodnik o wyższym 

tytule FMJD. 

mailto:biuro@warcaby.pl
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4.2.3.2. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia pierwszeństwo ma zawodnik o 
wyższym rankingu na poprzedniej liście rankingowej (operacja powtarzana aż do 
skutku). 

4.2.4. 1 (jednemu) zawodnikowi nominowanemu przez organizatora (PZWarc lub w razie 
przekazania organizacji uczestnika nominuje organizator przejmujący). 

4.2.5. 1 (jednemu) zawodnikowi z tytułu miejsca sponsorskiego. Miejsce to może zostać 
obsadzone w drodze licytacji lub przekazane przez PZWarc do obsadzenia 
partnerowi/sponsorowi mistrzostw. 

4.2.6. Lista zawodników uprawionych do startu na podstawie kryteriów od 4.2.1 do 4.2.3 
zostanie opublikowana na stronie internetowej PZWarc niezwłocznie po wyłonieniu 
uprawionych. 

4.2.7. Jeżeli na podstawie kryteriów określonych w pkt. 4.2.3 nie zostało wyłonionych 3 
(trzech) uczestników, kolejnymi uprawionymi są dalsi zawodnicy wyłaniani wg 
kryteriów tego punktu aż do wyłonienia 3 (trzech) zawodników. 

4.2.8. Jeżeli na podstawie kryteriów określonych w pkt. 4.2 nie została wyłoniona pełna lista 
uczestników, kolejnymi uprawionymi są dalsi zawodnicy (rezerwowi) z Półfinału 
Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych. 
 

 
5. Zgłoszenia: 

 
5.1. Zawodnicy uprawnieni, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed dniem pierwszej rundy, 

wnoszą opłaty oraz przesyłają zgłoszenie udziału na adresy elektroniczne: 
5.1.1. organizatora (wskazane w Komunikacie Organizacyjnym), 
5.1.2. biura PZWarc (biuro@warcaby.pl). 

5.2. Opłatę startową i organizacyjną (koszt zakwaterowania i wyżywienia) określone w 
Komunikacie Organizacyjnym należy wpłacić na konto PZWarc (dane rachunku: 
https://www.warcaby.pl/kontakt). 

5.3. Zawodnicy rezerwowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed dniem pierwszej rundy 
potwierdzają gotowość udziału na adresy elektroniczne wyszczególnione w pkt. 5.1. 

5.4. Nieprzesłanie zgłoszenia lub potwierdzenia udziału jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 
w zawodach. 

5.5. Zawodnicy rezerwowi, którzy zostali wpisani na listę startową na skutek rezygnacji innych 
uprawionych zawodników, dokonują opłat w nieprzekraczalnym terminie 15 dni przed 
dniem pierwszej rundy. 

5.6. Zawodnicy z miejsca nominowanego przez organizatora oraz miejsca sponsorskiego zostają 
wskazani nie później niż 15 dni przed dniem pierwszej rundy i dokonują opłat w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ich wskazania. 

5.7. Wniesione opłaty, w przypadku wycofania się z zawodów po uprzednim potwierdzeniu 
udziału, nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem mogą być nieprzewidziane zdarzenia losowe. 
Wówczas Zarząd PZWarc może zdecydować o zwróceniu opłat. 

5.8. Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na odprawie technicznej. 
 
 
6. System rozgrywek: 

 
6.1. Zawody rozgrywane są w dwóch fazach: zasadniczej i finałowej. 

6.1.1. Faza zasadnicza rozgrywana jest w dwóch ośmioosobowych (8) grupach systemem 
kołowym. Celem fazy zasadniczej jest wyłonienie czterech (4) najlepszych 
zawodników z każdej grupy z miejsc 1-4 oraz zawodników z miejsc 5-8. 

6.1.2. Faza finałowa rozgrywana jest: 

mailto:biuro@warcaby.pl
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6.1.2.1. o miejsca 9-16 systemem kołowym z zaliczeniem wyników z fazy zasadniczej 
wśród zawodników z miejsc 5-8 z każdej grupy, 

6.1.2.2. o miejsca 1-8 systemem pucharowym z repasażami wśród czterech (4) 
najlepszych zawodników z miejsc 1-4 z każdej grupy. 

6.2. Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Warcabowego PZWarc oraz FMJD. 
 

6.3. Faza zasadnicza: 
6.3.1. 16 (szesnastu) finalistów zostaje podzielonych na dwie ośmioosobowe (8) grupy A i B 

według aktualnie obowiązującego rankingu FMJD w następujący sposób: 
6.3.1.1. Grupa A – rankingi: 1(najwyższy ranking), 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16. 
6.3.1.2. Grupa B – rankingi: 2(drugi najwyższy ranking), 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. 
6.3.1.3. W przypadku równości rankingów wyżej rozstawiony jest zawodnik o 

wyższym tytule FMJD. 
6.3.1.4. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia wyżej rozstawiony jest zawodnik 

o wyższym rankingu na poprzedniej liście rankingowej (operacja powtarzana aż do 
skutku). 

6.3.2. Faza zasadnicza rozgrywana jest na dystansie 7 rund systemem kołowym (każdy z 
każdym). 

6.3.3. Numery startowe w grupach A i B zostaną przydzielone w drodze losowania. 
6.3.3.1. Jeśli w jednej grupie znajdzie się dwóch lub więcej zawodników tego samego 

klubu, to po wylosowaniu numeru jednego z nich, pozostałym przydziela się 
numery w taki sposób, aby zagrali ze sobą możliwie szybko. 

6.3.4. Tempo gry – 90 min na pierwsze 45 posunięć i 30 min + 30 s na dokończenie partii. 

6.3.5. Ustalenie wyników końcowych w grupach następuje zgodnie z regułami Kodeksu 

Warcabowego. 

6.3.6. Zawodnicy z miejsc 1-4 w grupach A i B przechodzą do fazy finałowej o miejsca 1-8. 

6.3.7. Zawodnicy z miejsc 5-8 w grupach A i B przechodzą do fazy finałowej o miejsca 9-16. 

 

6.4. Faza finałowa o miejsca 9-16: 
6.4.1. Faza finałowa o miejsca 9-16 rozgrywana jest na dystansie 4 rund systemem 

kołowym. 
6.4.2. W fazie finałowej o miejsca 9-16 zawodnicy z miejsc 5-8 z jednej grupy grają jedynie z 

zawodnikami z miejsc 5-8 z drugiej grupy. 
6.4.3. Wyniki z fazy zasadniczej z pozostałymi zawodnikami z miejsc 5-8 są zaliczane do fazy 

finałowej o miejsca 9-16. 
6.4.4. Wyniki z fazy zasadniczej z zawodnikami z miejsc 1-4 nie są zaliczane. 
6.4.5. Tempo gry – 90 min na pierwsze 45 posunięć i 30 min + 30 s na dokończenie partii. 

6.4.6. Ustalenie wyników końcowych w grupach następuje zgodnie z regułami Kodeksu 

Warcabowego. 

 

6.5. Faza finałowa o miejsca 1-8: 

6.5.1. Faza finałowa o miejsca 1-8 rozgrywana jest systemem pucharowym z repasażami. 

6.5.2. W fazie finałowej o miejsca 1-8 grają zawodnicy z miejsc 1-4 w grupach A i B fazy 

zasadniczej. 

6.5.3. Zawodnikom zostają przypisane nowe numery według schematu: 

 

Miejsce w fazie zasadniczej Numer 

Grupa A – 1. miejsce 1 

Grupa B – 1. miejsce 2 

Grupa A – 2. miejsce 3 
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Grupa B – 2. miejsce 4 

Grupa A – 3. miejsce 5 

Grupa B – 3. miejsce 6 

Grupa A – 4. miejsce 7 

Grupa B – 4. miejsce 8 

 

6.5.4. Zawodnicy rozgrywają mecze nr 1 do 12 zgodnie z poniższą tabelą kojarzeń. 

Zwycięzca meczu przechodzi do kolejnej rundy. 

 

ĆWIERĆFINAŁY PÓŁFINAŁY WIELKI FINAŁ 

1. 1 - 8 5. 
ZWYCIĘZCA 1. 

- 
ZWYCIĘZCA 2. 

9. 
ZWYCIĘZCA 5. 

- 
ZWYCIĘZCA 6. 

2. 4 - 5 6. 
ZWYCIĘZCA 3. 

- 
ZWYCIĘZCA 4. 

O 3. MIEJSCE 

10. 
POKONANY 5. 

- 
POKONANY 6. 

3. 3 - 6 

O MIEJSCA 5-8 O 5. MIEJSCE 

7. 
POKONANY 1. 

- 
POKONANY 3. 

11. 
ZWYCIĘZCA 7. 

- 
ZWYCIĘZCA 8. 

4. 2 - 7 8. 
POKONANY 2. 

- 
POKONANY 4. 

O 7. MIEJSCE 

12. 
POKONANY 7. 

- 
POKONANY 8. 

 

6.5.5. Mecz składa się z jednej partii. Kolor ustala się przez losowanie. 

6.5.6. Tempo gry – 90 min na pierwsze 45 posunięć i 30 min + 30 s na dokończenie partii. 

6.5.7. W przypadku remisu przeprowadzona zostanie dogrywka, która może się składać z 

maksymalnie 3 etapów: 

6.5.7.1. Etap I: dwie partie tempem 15 min + 5 s za każdy ruch. 

6.5.7.2. Etap II: dwie partie tempem 5 min + 3 s za każdy ruch. 

6.5.7.3. Etap III: tie-break Lehmann-Georgiev – partia tempem 5 min + 2 s za każdy 

ruch. W razie remisu zawodnicy grają kolejną partię rozpoczynając grę z czasem, z 

jakim zakończyli poprzednią partię. Gra toczy się aż do wyniku rezultatywnego. 

6.5.7.4. Losowanie kolorów pierwszej partii w każdym etapie dogrywki odbywa się po 

zakończeniu etapu poprzedniego. 

6.5.7.5. Zawodnik, który w II lub II etapie dogrywki uzyska co najmniej 3 punkty lub 

wygra partię w etapie III wygrywa mecz. 

 

 

7. Nagrody: 

 

7.1. Zwycięzca otrzymuje tytuł Indywidualnego Mistrza Polski. 

7.2. Trzech najlepszych zawodników otrzymuje medale Indywidualnych Mistrzostw Polski. 
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7.3. Trzech najlepszych zawodników uzyskuje prawo startu w Indywidualnych Mistrzostwach 

Polski w warcabach 100-polowych w kolejnym roku. 

7.4. Najlepsi zawodnicy uzyskują uprawnienia opisane w „Regulaminie Powoływania Kadry 

Narodowej”. 

7.5. Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy. 

7.6. Zawodnicy otrzymują nagrody finansowe, których podział zostaje ogłoszony najpóźniej 

przed rozpoczęciem drugiej rundy mistrzostw. 

 

 

8. Ramowy harmonogram mistrzostw: 

 

Dzień 1 Sobota    Przyjazd zawodników 

     20:00 Odprawa techniczna 

Dzień 2 Niedziela  8:30 Uroczyste otwarcie 

     9:00 Runda 1 

     15:00 Runda 2 

Dzień 3 Poniedziałek  9:00 Runda 3 

     15:00 Runda 4 

Dzień 4 Wtorek   15:00 Runda 5 

Dzień 6 Środa   9:00 Runda 6 

     15:00 Runda 7 

Dzień 7 Czwartek  9:00 Runda 1 fazy finałowej o miejsca 1-8 

     9:00 Runda 1 fazy finałowej o miejsca 9-16 

     15:00 Dogrywki  

Dzień 8 Piątek   9:00 Runda 2 fazy finałowej o miejsca 1-8 

     9:00 Runda 2 fazy finałowej o miejsca 9-16 

     15:00 Dogrywki 

     15:00 Runda 3 fazy finałowej o miejsca 9-16 

Dzień 9 Sobota   9:00 Runda 3 fazy finałowej o miejsca 1-8 

     9:00 Runda 4 fazy finałowej o miejsca 9-16 

     15:00 Dogrywki 

     19:00 Oficjalne zakończenie 

Dzień 10 Niedziela   Wyjazd zawodników 

 

 

9. Finansowanie: 

 

9.1. Koszty organizacji mistrzostw ponosi organizator. 

9.2. Uczestnicy biorą udział w zawodach na koszt własny. 

 

10. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne: 

 

10.1. Obecność zawodników na odprawie technicznej, uroczystym rozpoczęciu i oficjalnym 

zakończeniu Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych jest 

obowiązkowa. 
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10.2. Nieobecność podczas ceremonii zakończenia jest równoznaczna z utratą prawa do 

otrzymania nagrody oraz utratą pozostałych benefitów (m.in. powołanie do kadry 

narodowej). 

10.3. Za zdolność zawodników do startu (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie 

odpowiedzialny jest klub delegujący swoich zawodników. 

10.4. Zawodników w finale obowiązuje strój odpowiedni do rangi zawodów (tj. sukienka lub 

koszula, marynarka, odpowiednie obuwie lub strój klubowy). Niestosowanie się do 

powyższego oznacza obniżenie nagrody finansowej o 30%. 

10.5. Wszyscy uczestnicy finału są zobligowani do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych 

zorganizowanych przez organizatora turnieju. 

10.6. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych 

telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem: 

10.6.1. dla zawodników – przegrania partii, 

10.6.2. dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju. 

10.7. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut, a na dogrywkę 10 minut. Za spóźnienie 

zostaje nałożona kara finansowa w wysokości 300 zł. Spóźnienie powyżej 30 minut (w 

dogrywce 10 minut) karane jest walkowerem. 

10.8. Przez cały czas trwania zawodów opiekę wychowawczą nad zawodnikiem niepełnoletnim 

sprawuje jego opiekun prawny. 

 

 

11. Postanowienia końcowe: 

Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu należy do Zarządu PZWarc, a w czasie 

zawodów do sędziego głównego. 

 
 
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 Polski Związek Warcabowy 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 
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane przetwarzane będą przez Polski Związek 
Warcabowy w celach informacyjnych, organizacyjnych turnieju, promocyjnych i marketingowych i w zakresie umożliwiającym weryfikację 
wieku zawodników oraz publikację wyników (imię, nazwisko, data urodzenie, 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. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie: www.warcaby.pl. 

 

 

 

http://www.warcaby.pl/

