REGULAMIN
XIV OTWARTYCH MISTRZOSTW
POWIATU KRAŚNICKIEGO
W WARCABACH 100-POLOWYCH
Wilkołaz - 13 października 2018 roku
Organizatorzy
- Urząd Gminy w Wilkołazie
- Szkoła Podstawowa w Wilkołazie
- Starostwo Powiatowe w Kraśniku
- Klub Sportowy „UNIA” Wilkołaz
Cel imprezy
- Wyłonienie mistrza powiatu kraśnickiego na rok 2018
- Popularyzacja warcabów 100-polowych w powiecie kraśnickim
- Zdobycie kategorii warcabowych
Miejsce i termin turnieju
Mistrzostwa rozegrane zostaną w sobotę, 13 października 2018 roku,
w Szkole Podstawowej w Wilkołazie od godz. 10:00. Zapisy w godz. 9:30 – 10.00.
W przerwie zawodów - obiad (na koszt organizatora).
Planowane zakończenie – ok. godz.16.
System rozgrywek
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry – 20 minut na zawodnika na całość partii.
Zawody prowadzone będą zgodnie z Kodeksem PZWarc.
Nagrody
1 Puchary :
- trzej najlepsi zawodnicy turnieju
- trzej najwyżej sklasyfikowani mieszkańcy powiatu kraśnickiego
- najlepsza kobieta
- najlepszy zawodnik do lat 10 (ur. w roku 2008 lub młodszy)
- najlepszy zawodnik do lat 13 (ur. w latach 2007-2005)
- najlepszy zawodnik do lat 16 (ur. w latach 2002-2004)
3 Medale :
- trzej najlepsi mieszkańcy powiatu kraśnickiego
4. Nagrody rzeczowe :
- pięciu najlepszych zawodników turnieju
- czterech najlepszych mieszkańców powiatu kraśnickiego,
- najlepszy junior (ur. w roku 1999 lub młodszy) – mieszkaniec powiatu kraśnickiego
- pięć nagród wylosowanych spośród pozostałych uczestników turnieju
5 Dyplomy :
- 30 najlepszych zawodników turnieju
UWAGA: Zawodnik może otrzymać nagrodę rzeczową tylko z jednego tytułu.

Warunki uczestnictwa
Turniej ma charakter otwarty.
Każdy zawodnik 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.
Zawodnicy winni legitymować się dowodem tożsamości.
Zawodników spoza terenu powiatu kraśnickiego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału.
Za zdolność do gry oraz ubezpieczenie odpowiedzialni są zawodnicy (lub ich opiekunowie) bądź
kluby ich delegujące.

Informacje
Wszelkich informacji o turnieju udziela oraz zgłoszenia przyjmuje p. Leszek Stefanek :
Tel. kom. 726202899, e-mail: leszek-stefanek@o2.pl .
Uwagi końcowe
Organizatorzy nie zapewniają możliwości noclegu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH
DO UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH

Organizatorzy

