
Regulamin XVII Podkarpackiej Indywidualnej  Ligi 

Warcabowej – PILW 2019 
 

Basznia Dolna, 07.04.2019 r. (Niedziela). 
 

1. Cel zawodów: 

 

 Popularyzacja warcabów 100-polowych wśród mieszkańców województwa 

podkarpackiego. 

 Wyłonienie najlepszego zawodnika Podkarpackiej Indywidualnej Ligi Warcabowej 

na rok 2019 – kategoria Open (2010 i starsi) i kategoria do lat 8 (2011 i młodsi). 

 Zabezpieczenie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 

 

 
 

2. Termin i miejsce: 
7 kwiecień (niedziela) 2019  godz. 09.00- Eliminacje- Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Baszni Dolnej. Sprawdzenie listy zawodników o godzinie 8:45- 

Eliminacje. 

• Termin Finału z udziałem 8 najlepszych zawodników w kategorii Open i do lat 8  

zostanie podany po Eliminacjach. 

 

3. Organizatorzy: 

 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 

 Urząd Gminy Lubaczów. 

 MUKS Libero Basznia Dolna. 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej 

 Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy 

 

         4. Uczestnictwo: 

 W Podkarpackiej Indywidualnej Lidze Warcabowej (eliminacje) prawo startu mają 

wszyscy zawodnicy zamieszkali na terenie województwa podkarpackiego lub 

grający w klubie z tego województwa jak również spoza po wcześniejszym 

zgłoszeniu. Wpisowe (2 zł. ) przeznaczone na opłacenie ewentualnych kategorii w 

PZWarc. Eliminacje zostaną rozegrane w grupach - kategorii OPEN i do lat 8 

(urodzeni 2011 i młodsi). 

 W II edycji (finale) zarówno w kategorii OPEN jak i do lat 8 udział bierze 7 

najlepszych zawodników z I edycji, którzy posiadają licencje zawodnicze 

rozgrywając mecze systemem „każdy z każdym” i dodatkowo 1 zawodnik z tzw. 

„dziką kartą” przyznaną do dyspozycji organizatora Finału PILW. Tempo gry 90 

minut na zawodnika. W finale obowiązuje zapis partii w kategorii OPEN. 

Wpisowe w finale – 10 zł. Mecze finałowe kategorii do lat 8 odbywają w drugi 

dzień finału i w pierwszej kolejności grają między sobą zawodnicy z tego samego 

klubu. 

 ZAWODNICY ZAKWALIFIKOWANI DO II EDYCJI POWINNI 

POTWIERDZIĆ SWÓJ UDZIAŁ W TERMINIE DO 14 DNI PRZED 

ROZGRYWKAMI . NIEPOTWIERDZENIE W W/W TERMINIE SPOWODUJE 

WŁĄCZENIE DO ROZGRYWEK KOLEJNEGO ZAWODNIKA Z I EDYCJI. 



 ZAWODNICY ZAKWALIFIKOWANI DO II EDYCJI, KTÓRZY 

POTWIERDZĄ UDZIAŁ W TERMINIE I NIE WEZMĄ UDZIAŁU, NIE 

ZOSTANĄ DOPUSZCZENI DO ROZGRYWEK W KOLEJNEJ (1 rok) EDYCJI 

TURNIEJU. 

 

5. System rozgrywek: 

 Turnieje rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund 

(komputerowo). Tempo gry: 30 minut na zawodnika.  

 II edycja-finałowa – 90 minut na zawodnika + zapis partii w kategorii OPEN. 

 Sędzią głównym turnieju /Eliminacje/ będzie Ewa Żuk - sędzia techniczny FMJD 

(World Draughts Federation). 

 Dyrektor Turnieju: Michał Szczybyło, tel. 509512070, email: 

michal.szczybylo@wp.pl 

 II Edycja Finałowa sędziowie zostaną wyznaczeni w terminie późniejszym.  

 

 

6. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia uczestnictwa  prosimy kierować do Dyrektora Turnieju: Michał 

Szczybyło, tel 509-512-070, email: michal.szczybylo@wp.pl do dnia 4 kwietnia 

2019 roku podając imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia oraz aktualną 

kategorię warcabową. 
 

7.  Końcowa klasyfikacja: 

 Kolejność miejsc zostanie ustalona zgodnie z przepisami Kodeksu Warcabowego 

Polskiego Związku Warcabowego. 

 

8.  Nagrody: 

  W ELIMINACJACH, oprócz dyplomów dla wszystkich uczestników zgłoszonych 

w terminie zostaną również wręczone statuetki dla osób, które awansowały do 

finału, zarówno w kategorii OPEN jak i do lat 8. W kategorii do lat 8 każdy 

uczestnik zgłoszony w terminie otrzyma pamiątkowy medal. 

 W FINALE za 1-3 miejsce – puchary. Za miejsca 1-3 w kategorii OPEN 

zawodnicy otrzymują bon-dopłatę po 200 zł. do organizowanych mistrzostw 

Polski, innego turnieju ogólnopolskiego lub międzynarodowego. W kategorii do 

lat 8 zawodnikom za miejsca 1-2 finansuje się udział (zakwaterowanie i 

wyżywienie) w VI MP Dzieci (Marki 20-21.07.2019) oraz taką samą nagrodę 

najlepszej dziewczynie. Jeśli wśród wyróżnionych (1-2 miejsce) jest już 

dziewczyna to trzecią nagrodę otrzymuje trzeci zawodnik ogólnej klasyfikacji 

finału. Wszyscy uczestnicy finału otrzymują dyplomy i pamiątkowe medale. 

Zawodnicy z licencją w I i II edycji mogą uzyskać wyższe kategorie warcabowe, a 

w finale (II edycja) dodatkowo punkty rankingowe.   

                                                                 

 

9. Opłata startowa: Opłata w kwocie 2 zł od zawodnika. Organizatorzy przewidują posiłek 

w trakcie turnieju dla wszystkich uczestników. Ustala się termin do 2 dni przed finałem na 

rozegranie pojedynków pomiędzy zawodnikami spokrewnionymi oraz zawodnikami z tego 

samego klubu. Zapisy partii dostarczyć do sędziego prowadzącego turniej. W sytuacji spornej 

prosi się o zapisanie partii, czasów gry i przedstawienia danej sytuacji do przeanalizowania 

oraz wydania werdyktu. Ustala się karę za nierozegrane pojedynki w wysokości 10 zł. 
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                                                             Uwagi końcowe: 

 

 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

 Zawodnicy i opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie przez organizatorów 

oraz innych uczestników turnieju (zawodnicy, rodzice, opiekunowie, kibice) oraz 

wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku i danych 

osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia) w celach promocyjno-

informacyjnych). Zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu.  

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


