REGULAMIN
XIV Edycji Grand Prix Wilkołaza
w Warcabach 100-polowych
2017 – 2018
I Organizatorzy
Urząd Gminy w Wilkołazie
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie
II Klasyfikacje
Prowadzone będą dwie klasyfikacje:
1. klasyfikacja ogólna Grand Prix
2. klasyfikacja mieszkańców Gminy Wilkołaz - Mistrzostwa Gminy
III Uczestnictwo
Turnieje cyklu Grand Prix mają charakter otwarty. Może wziąć w nich udział każdy bez względu
na wiek, płeć, miejsce zamieszkania itp.
Zawodnik przed każdym turniejem wnosi opłatę w wysokości 1 zł (jeden złoty). Zebrana
kwota jako opłata ewidencyjna zostanie przekazana przez organizatora na konto Polskiego
Związku Warcabowego zgodnie z uchwałą Zarządu PZWarc Nr 24/04/2007.
Zapisy odbywają się bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego turnieju u sędziego zawodów.
Każdy uczestnik winien legitymować się dowodem tożsamości.
Zawodnicy zobowiązani są do posiadania obuwia zastępczego.
IV Czas i miejsce rozgrywek
Cykl Grand Prix składa się z 4 jednodniowych turniejów rozgrywanych w okresie od grudnia
2017r. do marca 2018r. w Szkole Podstawowej w Wilkołazie (powiat kraśnicki, woj. lubelskie).
Do końcowej klasyfikacji zaliczane będą wyniki 3 najlepszych turniejów każdego zawodnika.
V System rozgrywek
Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry – 20 minut na zawodnika na całość partii.
Kolejność w turnieju ustalona będzie zgodnie z Kodeksem PZWarc.
VI Zasady punktacji
Uczestnicy cyklu zdobywają punkty Grand Prix (GP):
1. Punkty GP za miejsce w turnieju

Te punkty zdobywa 20 najlepszych zawodników w każdym turnieju. Liczba pkt GP za
określone miejsce jest stała i wynosi:
1m – 36 pkt, 2m – 32 pkt, 3m – 30 pkt, 4m – 26 pkt, 5m – 24 pkt,
6m – 21 pkt, 7m – 18 pkt, 8m – 17 pkt, 9m – 16 pkt, 10m – 15 pkt,
11m – 12 pkt, 12m – 11 pkt, 13m - 10 pkt, 14m – 9 pkt, 15m – 8 pkt,
16m – 6 pkt, 17m – 5 pkt, 18m – 4 pkt, 19m – 3 pkt, 20m – 2 pkt
2. Punkty GP za wynik w turnieju
Każdy zawodnik otrzymuje tyle pkt GP, ile punktów zdobył w danym turnieju. Liczą się
również punkty za pauzę oraz zdobyte walkowerem.
Ilość punktów GP zdobytych w danym turnieju to suma pkt. GP za miejsce i wynik.
Maksymalnie w jednym turnieju zawodnik może zdobyć 50 pkt. GP (36 pkt. za miejsce i 14 pkt.
za wynik).
VII Ustalenie kolejności
Kolejność zawodników w klasyfikacjach końcowych zostanie ustalona wg następujących
kryteriów:
1.suma pkt. GP z 3 najlepszych turniejów
2.suma pkt. GP ze wszystkich turniejów
3.większa ilość rozegranych turniejów
4.wyższe miejsce w najlepszym z turniejów i ewentualnie kolejne wyższe miejsce
5.udział lub wyższe miejsce w turnieju rozegranym później.
VIII Etapy rozgrywek
XIV Edycja Grand Prix rozgrywana będzie w dwóch etapach.
I Etap – turnieje nr 1, 2, 3
Ten etap ma na celu wyłonienie 30 najlepszych zawodników cyklu. Ich kolejność będzie ustalona,
podobnie jak kolejność końcowa po 4 turniejach, zgodnie z postanowieniami pkt VII regulaminu (w
pierwszej kolejności liczy się suma pkt GP zdobytych we wszystkich trzech turniejach ).
II Etap – turniej nr 4
W tym turnieju 30 czołowych zawodników wyłonionych w I etapie walczy o miejsca 1 – 30.
Pozostali zawodnicy walczą o miejsca od 31 w dół (wszyscy grają razem, w jednym turnieju).
Inaczej mówiąc: zawodnicy sklasyfikowani po 3 turniejach na miejscach 1-30 nie mogą po czwartym
turnieju wypaść z czołowej trzydziestki, mogą natomiast przesunąć się w górę klasyfikacji. Zawodnik,
który po 3 turniejach był np. czterdziesty, może po czwartym turnieju awansować najwyżej na
miejsce 31 (podobnie jak zawodnik, który w ogóle nie uczestniczył w I etapie cyklu).
Jeżeli po trzech turniejach będzie sklasyfikowanych mniej niż 30 zawodników, wówczas zawodnicy,
dla których turniej nr 4 będzie pierwszym turniejem cyklu, zostaną sklasyfikowani po zawodnikach
uczestniczących w I etapie (wg kolejności miejsc zajętych w turnieju nr 4).
IX Nagrody

1. Puchary
trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej
trzech najwyżej sklasyfikowanych mieszkańców gminy Wilkołaz
najlepsza kobieta
najlepszy zawodnik do lat 16 (ur. w latach 2002-2004)
najlepszy zawodnik do lat 13 (ur. w latach 2005-2007)
najlepszy zawodnik do lat 10 (ur. w roku 2008 lub młodsi)
2. Medale
trzech najwyżej sklasyfikowanych mieszkańców gminy Wilkołaz
3. Nagrody rzeczowe
dziesięciu najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej
trzech najlepszych zawodników – mieszkańców gminy Wilkołaz (spoza czołowej dziesiątki)
dwie nagrody wylosowane spośród pozostałych zawodników, uczestników turnieju nr 4
UWAGA!
Organizatorzy nie wykluczają możliwości przyznania innych nagród rzeczowych, nie
przewidzianych w niniejszym regulaminie.
4. Dyplomy
Trzydziestu najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej
X Informacje dodatkowe
W turniejach cyklu GP można zdobyć kategorie warcabowe (IV lub V).
Szczegółowe informacje o cyklu Grand Prix można uzyskać u p. Leszka Stefanka:
tel. kom. 726-202-899, e-mail: leszek-stefanek@o2.pl
XI Postanowienia końcowe
1. Za zdolność do gry oraz ubezpieczenie odpowiedzialni są zawodnicy bądź kluby ich
delegujące.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
3. Organizatorzy zapraszają serdecznie wszystkich chętnych do udziału w turniejach
cyklu Grand Prix Wilkołaza.
Organizatorzy

