
XIV MISTRZOSTWA POLSKI W GRZE AKTYWNEJ 
W WARCABACH STUPOLOWYCH

8 LUTEGO 2015 – MDK nr1 Bydgoszcz 

1. Organizatorzy:

a. Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Bydgoszczy
b. Polski Związek Warcabowy

2. Celem turnieju jest wyłonienie Mistrzów Polski w grze aktywnej w następujących    
    kategoriach:

a. Mężczyzn
b. Kobiet
c. Kadetów (urodzeni w 1999 i młodsi)
d. Kadetek (urodzone w 1999 i młodsi)

3. Termin i miejsce turnieju

niedziela 8-go lutego 2015 r.
ul. K. K. Baczyńskiego 3 (dzielnica Kapuściska), 85-805 Bydgoszcz 
http://www.mdk1.bydgoszcz.pl 
/początek o godz.10:00, zamknięcie zgłoszeń o godz. 9:40, zakończenie ok 16:30/;

4. Warunki uczestnictwa

a. Posiadanie aktualnej licencji na uprawianie dyscypliny warcaby oraz aktualnych 
badań lekarskich wystawionych przez lekarza medycyny sportowej. Do zawodów 
dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy jeszcze nie posiadają licencji, a 
zarejestrowali prawidłowo swój wniosek na stronach PZWarc 
(http://ewidencja.warcaby.pl/).
Za zdolność zawodników do startu (aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie) 
odpowiedzialny jest klub delegujący swoich zawodników. Wyjątek: zawodnik 
niestowarzyszony. Tutaj odpowiedzialny jest zawodnik lub jego opiekun prawny

b. Zgłoszenie się do turnieju i wniesienie opłaty startowej:
- zgłoszenie emailem (biuro@warcaby.pl) i płatność przelewem na konto PZWarc 
(22 1050 1559 1000 0091 3538 0898) w terminie do końca stycznia: 50 zł w 
kategorii kobiet i mężczyzn 30 zł kadeci i kadetki
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- opłata gotówką i zgłoszenie bezpośrednio przed turniejem: 55 zł w kategorii kobiet 
i mężczyzn 35 zł kadeci i kadetki
Opłata startowa dla zawodników niezrzeszonych i klubów bez opłaconych składek 
jest wyższa o 50% (szczegóły: http://warcaby.pl/oplaty)

c. Rozpoczęcie gry w turnieju jest równoznaczne z akceptację niniejszego 



regulaminu i stosownych regulaminów i przepisów PZWarc

5. Informacje techniczne

a. Tempo gry 15’+5” lub 20 minut na zawodnika (cała grupa gra jednakowym 
tempem)

b. System rozgrywek zależny od ilości zgłoszeń, przy minimum 14 zawodnikach w 
grupie – system szwajcarski – 7 rund.

c. Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego.

d. Mistrzostwa w kategoriach, w których do końca stycznia zgłosiło się mniej niż 6 
zawodników/zawodniczek – nie zostaną rozegrane.

e. Turniej posiada homologację FMJD. (Wyniki turnieju będą uwzględnione w 
światowym rankingu FMJD rapid/blitz)

6. Nagrody

a. Puchary i medale

b. Dyplomy

c. Nagrody finansowe:

i. Dla pierwszych trzech w każdej kategorii

ii. Gwarantowana pula nagród (niezależna od ilości uczestników) to 1000 zł, nie 
mniej niż 75% opłat startowych.

d. Nagrody finansowe będą przekazane na rachunki bankowe w terminie 3 dni od 
zakończenia turnieju. Dla zawodników niepełnoletnich na rachunek klubu, dla osób 
dorosłych na rachunek bankowy podany do biura PZWarc (biuro@warcaby.pl).

7. Uprasza się zawodników by występowali w czasie turnieju (szczególnie na  
    zakończeniu) w strojach klubowych oraz adekwatnych do rangi turnieju.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu.
Serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy!
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Turniej na zasadach powyższego regulaminu dla zawodników nie posiadających 
licencji warcabowej, wpisowe 10 złotych. Puchary, medale w poszczególnych grupach 
wiekowych, drobne nagrody rzeczowe i dyplomy dla każdego uczestnika.


