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XLII Mistrzostwa Polski   

w warcabach - FINAŁ 

Regulamin – Komunikat Organizacyjny 

 

 

I. Organizatorzy 

 Polski Związek Warcabowy  

 Spółka Cywilna PCBEST Szczecin 

 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica  

 

 

II. Termin i miejsce 

1 – 7 lipca 2018 

Sobota,  30 czerwca  przyjazd uczestników 

21:00 Odprawa techniczna  

Niedziela,  1 lipca  08:00 Otwarcie turnieju 

    08:30 Runda I 

    15:00 Runda II  

Poniedziałek,  2 lipca  08:30 Runda III 

    15:00 Runda IV 

Wtorek,  3 lipca  14:00 Runda V 

Środa,   4 lipca  08:30 Runda VI 

    15:00 Runda VII 

Czwartek,  5 lipca  14:00 Runda VIII 

Piątek,   6 lipca  08:30 Runda IX 

    15:00 Runda X 

Sobota,  7 lipca  14:00 Runda XI 

    19:30 zakończenie turnieju 

Sala gry:  

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 

Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin  

(aula) 
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III. Uczestnicy 

1. mf KOSOBUDZKI Łukasz  Mazovia Mińsk Mazowiecki mistrz 2017 

2. mi/gmif SADOWSKA Natalia  Mazovia Mińsk Mazowiecki mistrz 2017 

3. mff FLISIKOWSKA Arleta  Zuch Rychlik   II wicemistrz 2017 

4. mf KUCZEWSKI Filip   Roszada Lipno   Półfinały 2018 

5. BAŃKOWSKI Bogdan   Struga Marki   Półfinały 2018 

6. KRYGIER Kamil   Lokator Gniezno  Półfinały 2018 

7. mi CHMIEL Piotr   Admirał Szczecin  Półfinały 2018 

8. cmff BAŃKOWSKA Marta  Struga Marki   Półfinały 2018 

9. DUDKIEWICZ Karol   Olymp Błonie   Półfinały 2018 

10. JAKUBIK Damian   Lokator Gniezno  Półfinały 2018 

11. FLISIKOWSKI Sylwester  Zuch Rychlik   Półfinały 2018 

12. mf MIKULICZ Leon   Admirał Szczecin  dzika karta PCBEST 

 

Zawodnicy rezerwowi – w kolejności półfinałów 2018. Rezerwowi są powoływani w sytuacji, 

gdy uprawniony zawodnik nie został potwierdzony w terminie lub nie wniósł opłaty w 

terminie określonym w tym regulaminie. Rezerwowy zawodnik jest powoływany bez 

odrębnego powiadomienia zawodnika/klubu który nie spełnił wymogów udziału.  

 

 

IV. Informacje techniczne 

 Tempo gry – 1h20’ + 1’.  

 System kołowy (bez remisów z przewagą). 

 O kolejności zajętych miejsc decydują:  

i. większa ilość zdobytych punktów 

ii. większa ilość wygranych partii 

iii. bezpośredni wynik 

iv. lepszy wynik uzyskany z innymi zawodnikami w kolejności klasyfikacji  

v. wyższe miejsce na liście rankingowej FMJD na dzień 1 lipca 2018  

 Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego oraz regulaminy PZWarc 

w szczególności regulamin dyscyplinarny i zachowania trzeźwości.  
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V. Nagrody 

 puchary i medale za miejsca 1-3; 

 Dyplomy dla wszystkich uczestników; 

 Gwarantowana pula nagród – 10000 zł brutto: 

 1 miejsce  2 500 zł 

 2 miejsce  2 000 zł 

 3 miejsce  1 400 zł 

 4 miejsce  1 000 zł 

 5 miejsce     700 zł 

 6 miejsce     600 zł 

 7 miejsce     500 zł 

 8 miejsce     400 zł 

 9 miejsce     300 zł 

 10 miejsce     250 zł 

 11 miejsce     200 zł 

 12 miejsce     150 zł 

 Nagrody zostaną przekazane przelewem w terminie do 3 dni roboczych po przesłaniu na 

adres biuro@warcaby.pl przez zainteresowane osoby numeru rachunku bankowego oraz 

danych koniecznych do rozliczenia podatku. 

 Nagroda nie zostanie wypłacona w przypadku: 

 Wykluczenia zawodnika z turnieju przez sędziego 

 Nieobecności na otwarciu lub/i zakończeniu 

 Naruszenia zasad promocji turnieju 

 

VI. Oficjalny hotel  

Hotelik Elka-Sen 

przy Zespole Szkół nr 8 

Aleja 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin 

W hotelu zapewnione jest również wyżywienie dla uczestników 

 

VII. Koszty uczestnictwa 

 pobyt z wyżywieniem w oficjalnym hotelu – 750 zł (od kolacji 30go, do śniadania 8go)  

 opłaty startowe do turnieju 150 zł (z zastrzeżeniami wynikającymi z przepisów PZWarc)  

mailto:biuro@warcaby.pl
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 Wpłaty należy dokonywać na konto Polskiego Związku Warcabowego:  

22 1050 1559 1000 0091 3538 0898  

 

VIII. Zgłoszenia - terminy 

 W terminie do dnia 22 kwietnia należy wnieść opłatę startową co będzie 

jednoznaczne z potwierdzeniem udziału.  

 W tym samym terminie (22 kwietnia) należy potwierdzić na adres email Dyrektora 

Turnieju rezerwację oficjalnego hotelu i wyżywienia.  

 W terminie do dnia 30 maja należy wnieść opłatę za pobyt w oficjalnym hotelu.  

 

IX. Dyrektor turnieju 

Dyrektorem turnieju jest kol. Jacek Pawlicki, email: jacek.pawlicki@warcaby.pl    

tel: 91 4882288. 

 

X. Promocja turnieju 

 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. 

 Logo własnych sponsorów może być prezentowane wyłącznie na stroju zawodnika.  

 Zabrania się wnoszenia na salę gry jakichkolwiek przedmiotów (długopisów, kubków, 

parasolek, plecaków, …) z logo innych firm bez uzgodnienia z Dyrektorem Turnieju.  

 Obowiązuje zakaz wnoszenia/używania nakryć głowy na sali gry. 

 Spóźnienie na rundę wiąże się z karą finansową 100 zł. 

 Zawodnik ma obowiązek zajmować miejsce siedzące przy swojej partii przez 15 minut 

po rozpoczęciu rundy. 

 Zawodnicy winni znajdować się na sali gry w stroju schludnym.  

 Zawodnicy nie mogą odmówić wywiadu/komentarzy dla mediów w okresie do 15 

minut po zakończeniu swojej partii (nie dotyczy porannej partii w dniu gdy rozgrywane 

są dwie rundy). 

 

mailto:jacek.pawlicki@warcaby.pl
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XI. Uwagi końcowe 

 Jedyną formą regulowania należności związanych z turniejem i innych organizacyjnych jest 

wpłata na konto; 

 Za zdolność zawodników do startu (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie 

odpowiedzialny jest klub delegujący; 

 Godziny posiłków zostaną podane na odprawie technicznej; 

 Nieobecność podczas ceremonii zakończenia jest równoznaczna z dyskwalifikacją 

bez prawa do jakichkolwiek roszczeń; 

 Zgłoszenie jest równoznaczne z całkowitą akceptacją niniejszego regulaminu.  

 W przypadku niejasności, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej 

interpretacji regulaminu. 

 Sędziego głównego turnieju wyznacza Kolegium Sędziów po konsultacji z organizatorem. 

 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 z siedzibą w Szczecinie, ul. Cukrowa 49/2 w celach informacyjnych, 

organizacyjnych turnieju, promocyjnych i marketingowych i w zakresie umożliwiającym 

weryfikację wieku zawodników oraz publikację wyników (imię, nazwisko, data urodzenia, 

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. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora 

oraz na stronie: www.warcaby.pl.  

 

Oficjalna strona turnieju: 

http://warcaby.pcbest.pl/  

http://www.warcaby.pl/
http://warcaby.pcbest.pl/

