
Regulamin
   XV Turnieju Warcabowego „Olimpijskie Nadzieje”

w Warcabach 100-polowych
Orlików i Orliczek Młodszych
Basznia Dolna, 14.12.2019 r.

1. Cel zawodów:
 Popularyzacja warcabów 100-polowych wśród dzieci.
 Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży.
 Promocja gry warcabowej wśród nowych zawodników i tych, którzy dopiero

rozpoczęli naukę

2. Termin i miejsce:
14 grudnia (sobota) 2019 r.  godz. 09:00  - Zespól Szkolno-Przedszkolny w
Baszni Dolnej. Rejestracja zawodników w dniu zawodów tylko do 
godziny 8:40. Kluby wyznaczają kierownika ekipy, która zgłasza 
(potwierdza) zawodników w dniu zawodów.

3. Organizatorzy: 
 MUKS Libero Basznia Dolna
 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
 Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej

4. Uczestnictwo:
 W mistrzostwach prawo startu mają dzieci urodzone w 2011 roku i 

młodsze z terenu powiatu lubaczowskiego. Osobno będzie rozgrywana 
kategoria urodzeni w 2013 roku i młodsi. W wyjątkowych przypadkach 
organizator dopuszcza osoby spoza powiatu. Wpisowe: 3 zł od każdego 
zgłoszonego zawodnika. Organizatorzy zapewniają  posiłek i stolik 
kawowy.

4. System rozgrywek:
 Turnieje rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund 

(komputerowo). Tempo gry: 20 minut na zawodnika. Sędzią głównym 
będzie Pani Ewa Żuk, sędzia FMJD.

5. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia  zawodników należy dokonywać wg podanych w regulami-

nie kategorii wiekowych do Dyrektora Turnieju Michała Szczybyło 
E-mail: michal.szczybylo@wp.pl  do dnia 9 grudnia 2019  r.  Ostateczne potwierdze-
nie obecności zgłoszonych zawodników  w dniu zawodów do godz. 8:40. 

6. Końcowa klasyfikacja:
 Kolejność miejsc zostanie ustalona zgodnie z przepisami Kodeksu 

Warcabowego Polskiego Związku Warcabowego. 

7. Nagrody:

 Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne grawerowane medale i dyplomy, 
prosimy więc o zgłaszanie zawodników oraz dopilnowanie aby 
wystartowali bo organizator ponosi koszty na każdego zgłoszonego z 
dużym wyprzedzeniem czasowym. Za miejsca 1-3 puchary w obu 
kategoriach wiekowych, osobno dla dziewcząt i chłopców.



8. Uwagi końcowe:
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Nieobecność 

podczas ceremonii zakończenia jest równoznaczna z rezygnacją z nagród 
bez prawa do jakichkolwiek roszczeń. Udział w zawodach (jako zawodnik, 
działacz, opiekun) oznacza akceptację tego regulaminu oraz zgodę na 
filmowanie, fotografowanie oraz użycie tych materiałów i z programu do 
sędziowania we wszelkich innych  publikacjach reklamujących odbyte 
zawody.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
     O R G A N I Z A T O R Z Y


