
Regulamin IV Powiatowego Turnieju o Puchar Wójta 

Gminy Lubaczów w warcabach 100-polowych. 

 

Basznia Dolna, 20.07.2019 r. 
 

1. Cel zawodów: 

 Popularyzacja warcabów 100-polowych wśród dzieci. 

 Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży. 

 Przygotowanie zawodników zakwalifikowanych do kadry Polski do Mistrzostw 

Europy, które odbędą się od 1 do 9 sierpnia w Warszawie. 

 Zdobycie lub podniesienie kategorii warcabowych. 

 

 
 

2. Termin i miejsce: 
20 lipiec (sobota) 2019  godz. 09.00  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni 

Dolnej. Sprawdzenie listy zawodników o godzinie 8:45. 

 

3. Organizatorzy: 

 Urząd Gminy Lubaczów. 

 MUKS Libero Basznia Dolna. 

 Zespół- Szkolno Przedszkolny w Baszni Dolnej. 

 

         4. Uczestnictwo: 

 W turnieju mogą wziąć udział dzieci urodzone w 2006 roku i młodsze. 

 

                                                                 Kategorie wiekowe: 

            

 juniorki urodzone w 2010 roku i młodsze, 

 juniorzy urodzeni w 2010 roku i młodsi, 

 juniorki i juniorzy urodzeni w przedziale wiekowym 2006-2009, 

 

        W kategorii 2006-2009 chłopcy i dziewczyny grają razem, po późniejszym wyłonieniu 

najlepszych w kategorii juniorek i juniorów w tej kategorii wiekowej.  

 

5. System rozgrywek: 

 Turnieje rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund 

(komputerowo). Tempo gry: 20 minut na zawodnika.  

 

6. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia uczestnictwa  prosimy kierować do Dyrektora Turnieju: Michał 

Szczybyło, tel 509-512-070, email: michal.szczybylo@wp.pl do dnia 17.07. 2019 

roku  podając imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia.  

 

7.  Końcowa klasyfikacja: 

 Kolejność miejsc zostanie ustalona zgodnie z przepisami Kodeksu Warcabowego 

Polskiego Związku Warcabowego. 

 

 

 

 

mailto:michal.szczybylo@wp.pl


8.  Nagrody: 

  Za miejsca 1-3 puchary w obu kategoriach wiekowych osobno dla dziewcząt i 

chłopców. Przewidziane również nagrody rzeczowe dla najlepszych. Dyplomy dla 

wszystkich uczestników turnieju.      

                                                                 

 

9. Opłata startowa: Opłata w kwocie 3 zł od zawodnika. Organizatorzy przewidują posiłek 

w trakcie turnieju dla wszystkich uczestników. 

 

 

                                                            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 


