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XLVII Mistrzostwa Polski Kobiet  

w warcabach stupolowych 

 

Regulamin - Komunikat Organizacyjny 

I. Organizatorzy 
- Polski Związek Warcabowy 
- SRW Rychlik 
- Sołectwo Rychlik 

II. Termin i miejsce 
31.03.-4.04.023 r. 
Sala gry - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku 
Miejsce zakwaterowania – Leśna Podkowa w Rychliku 

III.
 Harmonogram
: 

   

Piątek, 31.03.2023 19:30 Odprawa techniczna 
Sobota, 01.04.2023 9:00 Runda I 

  15:00 Runda II 
Niedziela, 02.04.2023 9:00 Runda III 

  15:00 Runda IV 
Poniedziałek, 03.04.2023 9:00 Runda V 

  15:00 Runda VI 
Wtorek, 05.04.2023 9:00 Runda VII 

  15:00 Uroczyste zakończenie turnieju  

IV. Warunki uczestnictwa 
• Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodniczkom polskim (obywatelstwo polskie 

lub PL na liście rankingowej FMJD). 
• Warunkiem dopuszczenia zawodników do gry jest posiadanie aktualnej licencji 

zawodniczej na uprawianie dyscypliny warcaby, dokonanie zgłoszenia i opłaty w 
terminie określonym w komunikacie. 

• Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na 
podporządkowanie się wszystkim przepisom i regulaminom obowiązującym w 
Polskim Związku Warcabowym. 

V. Koszty uczestnictwa 
• Koszt pobytu (nocleg z wyżywieniem od kolacji 31.04. do obiadu 05.04) wynosi: 560zł 
• Opłata startowa w turnieju wynosi 200 zł. 
• Dodatkowa opłata startowa (100 zł) obowiązuje zawodników niezrzeszonych oraz z 

klubów posiadających zaległości finansowe wobec PZWarc. 
• Opłata: 

- za pobyt na rachunek bankowy SRW Rychlik:  
41 1320 1351 2226 1478 2000 0001 
- za wpisowe musi być uiszczona na rachunek PZWarc: 
 22 1050 1559 1000 0091 3538 0898 ING Bank Śląski  
w terminie do 24-go marca 2023 r. 
(data wpływu środków na konto organizatora). 
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VI. Informacje techniczne 
a. Tempo gry 90 min na pierwsze 45 posunięć i 30 min + 30 s na dokończenie partii. 
b. System szwajcarski FMJD na dystansie 7 rund. 
c. Ustalenie wyników końcowych zgodnie z regułami kodeksu warcabowego. 
d. Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego oraz regulaminy PZWarc, w 

szczególności regulamin dyscyplinarny i zachowania trzeźwości. 
e. Turniej posiada homologację FMJD (Wyniki turnieju będą uwzględnione w 

światowym rankingu FMJD). 

VII. Nagrody 
• Puchary za miejsca 1-3 oraz dyplomy dla wszystkich uczestniczek. 
• Nagrody finansowe za miejsca 1-12 w łącznej kwocie 25.000 złotych brutto. 
• Od 13 miejsca nagrody rzeczowe. 
• Nagrody zostaną przekazane przelewem po przesłaniu przez zainteresowanych 

numerów rachunków bankowych na adres biuro@warcaby.pl. 
• Podział nagród: 

o 1 miejsce - 10.000 zł 
o 2 miejsce - 5.000 zł 
o 3 miejsce - 2.500 zł 
o 4 miejsce - 1.400 zł 
o 5 miejsce - 1.200 zł 
o 6 miejsce - 1.000 zł 
o 7 miejsce - 900 zł 
o 8 miejsce - 800 zł 
o 9 miejsce - 700 zł 
o 10 miejsce - 600 zł 
o 11 miejsce - 500 zł 
o 12 miejsce - 400 zł  

VIII. Zgłoszenia 
Zgłoszenie (potwierdzenie udziału oraz podanie danych do przelewu nagrody) należy 
przesłać w terminie do 24-go marca 2023 r. na adres biuro@warcaby.pl oraz na adres 
sprychlik@op.pl dyrektora turnieju. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata na konto. Brak 
wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestnictwa. 
Zgłoszenie jest równoznaczne z całkowitą akceptacją niniejszego regulaminu. 

IX. Dyrektor turnieju 
Dyrektorem turnieju jest Wioletta Flisikowska,  
tel. 602676579, email: sprychlik@op.pl 

X. Uwagi końcowe 
• Jedyną formą regulowania należności związanych z turniejem i innych 

organizacyjnych jest wpłata na konto organizatora. 
• Za obsługę finansową (rachunki, przelewy dla podwykonawców i klubów oraz 

rozliczenie z sędzią głównym i PZWarc (w tym przekazanie środków na nagrody)) 
odpowiada Dyrektor turnieju. 

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

• Zawodników w finale obowiązuje strój odpowiedni do rangi zawodów (tj. koszula, 
marynarka, odpowiednie obuwie lub strój klubowy). Niestosowanie się do 
powyższego oznacza obniżenie nagrody finansowej o 30%. 
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• Nieobecność podczas ceremonii zakończenia jest równoznaczna z utratą prawa do 
otrzymania nagrody oraz utratą pozostałych benefitów (m.in. powołanie do kadry 
narodowej). 

• Wszelkie sytuacje szczególne i indywidualne należy zgłosić do biura PZWarc nie 
później niż do 24 marca 2023 r. 

• Ostateczny harmonogram może ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną 
poinformowani przez dyrektora turnieju. 

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

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/

