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1 RUNDA – 1 maja 2019 r.
Warcabowa majówka

CEL
Popularyzacja gry w warcaby 64-polowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Integracja środowisk warcabowych.

I. ORGANIZATOR: 
 – LSWKS ZŁOTE PIONY Bielawa

II. TERMIN I MIEJSCE:
1 maja 2019 r., plac przy Jeziorze Bielawskim. W przypadku złej pogody organizatorzy poinformują o zmianie 
miejsca rozgrywania turnieju.

HARMONOGRAM:
11:00 – otwarcie recepcji zawodów
11:45 – sprawdzenie listy uczestników i odprawa zawodników
12:00 – rozpoczęcie turnieju
18:00 – uroczyste wręczenie nagród

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

IV. KOSZT UCZESTNICTWA
Całkowity koszt uczestnictwa 0 zł. Uczestnictwo jest bezpłatne.

V. INFORMACJE TECHNICZNE:

A) TEMPO GRY
– aktywne 10’ + 5 s (10 minut na partię dla zawodnika + 5 sekund po posunięciu)

B. SYSTEM ROZGRYWEK
Maksymalnie 7 rund w każdej kategorii. Rozgrywki systemem szwajcarskim lub kołowym – zostanie określony 
przez sędziego dla każdej z grup na odprawie zawodników.
Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego.

C) ZAWODNICY ZOSTANĄ PODZIELENI NA 2 GRUPY – ZAWODOWCY ORAZ AMATORZY. 
O przydzieleniu do odpowiedniej grupy decyduje sędzia główny.

C. TURNIEJ ROZLICZANY W KATEGORIACH: 
– WIEKOWYCH 6, 8, 10, 13 lat, oddzielnie chłopcy i dziewczynki,
– Kategoria ZAWODOWCY,
– Kategoria RODZINNA (suma punktów zdobytych przez zawodników z jednej, szeroko rozumianej rodziny – 
rodzice, ciocie, wujkowie, babcie, dziadkowe), 
– Kategorie TATA, MAMA, BABCIA, DZIADEK.

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO USTALENIA DODATKOWYCH KATEGORII.

V. NAGRODY: 
– Puchary dla zwycięzców turnieju w kategorii RODZINNEJ,
– Medale dla zawodników za miejsca 1-3 dla każdej z pozostałych kategorii.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przydzielenie dodatkowych nagród.

VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do turnieju albo na miejscu, albo elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie 
zlotepiony.pl lub mailowo na adres biuro@zlotepiony.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko zawodnika, 
kategorię oraz nr licencji zawodniczej (jeśli występuje).
Zgłoszenia mailowe lub za pomocą formularza są możliwe do 29 kwietnia 2019 r. 

VII. UWAGI KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.


