
Regulamin I Otwartego Turnieju Warcabowego o  
Mistrzostwo Gminy Krościenko Wyżne 

 

Organizator: 
 

 Publiczne Gimnazjum Krościenko- Wyżne, 

 Klub „młodego warcabisty i szachisty” 

Sponsorzy: 
 Przewodniczący Rady Gminy Antoni Dębiec 

 Urząd Gminy Krościenko Wyżne  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 

Cel turnieju: 
 

 Popularyzacja warcabów w Gminie Krościenko Wyżne 

 Integracja środowiska warcabowego wśród dzieci i młodzieży 
 

Termin turnieju: 
 

 25 maja 2012r. Piątek godz.10  

Miejsce turnieju 

 Publiczne Gimnazjum Krościenko Wyżne, ul. Szkolna 34 
 

Terminarz 
9

00 
– 9 

45
 – potwierdzanie zgłoszeń 

9
50 

– 10
00 

– otwarcie turnieju, 

10
00

 – 16
00 

- rundy I-IX, 

16
15 

– 16
30

 – rozdanie nagród- zakończenie turnieju 

System rozgrywek  
 

 System szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo 20 minut, warcaby 100 polowe 

 Kojarzenia komputerowe. 

 Organizator, w przypadku nie dostatecznej liczby uczestników może łączyć grupy. 
 

Uczestnictwo: 
 

 W turnieju może wziąć udział, uczeń, uczennica klas, od 1-6, Szkoły Podstawowej 

 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 05 2012 r. 

Podział na grupy wiekowe: 

„A”  Klasy 1-3 ur. 2002 i mł.  
 

„B”  Klasy 4-6 ur. 1999-2001 

Zgłoszenia 
 

 Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres adres e-mail:askladanowski@wp.pl , a także telefonicznie 606-527-

999 również można poprzez serwis internetowy. W zgłoszeniu podajemy podajemy (nazwisko, imię), datę 

urodzenia, posiadaną kategorię szachową 

 Serwis internetowy Grupa A http://www.chessarbiter.com/turnieje_warcaby/2012/f_2242/ 

       Grupa B http://www.chessarbiter.com/turnieje_warcaby/2012/f_2243/ 
 

 Liczba miejsc ograniczona do 60 uczestników, organizator przewiduje przyjęcia uczestników także w 

dniu zawodów, ale wyłącznie z posiadanym sprzętem warcabowym. 
 

Koszt y uczestnictwa 
 

 Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt. Nie będzie pobierane wpisowe 
 

Nagrody: 
 

 Uczestnicy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji dziewcząt i chłopców do lat 13 i do lat 10 otrzymają 

puchary, medale i dyplomy + nagroda rzeczowa. 

 Najmłodsi uczestnicy otrzymają słodycze 

 Ilość nagród może ulec zwiększeniu.  
 

Sędziowanie: 
 

 Sędzią Głównym turnieju będzie Adam Składanowski, a sędzią rundowym Mariusz Gazda 

  Obowiązują przepisy gry „Kodeksu Warcabowego” 

 Decyzje sędziego głównego są ostateczne podczas trwania zawodów. 

Inne ustalenia: 
5 

 

 Osoby biorące udział w Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 Każdy uczestnik Turnieju obowiązany jest przestrzegać regulaminu, 

 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do organizatora, 
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