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REGULAMIN 
I INDYWIDUALNYCH   MISTRZOSTW POMORSKIEGO  

ZRZESZENIA LZS W GDAŃSKU W  WARCABACH 100 POLOWYCH
O Puchar Przewodniczącego PZ LZS w Gdańsku  

Trąbki Wielkie dn. 18.11.2017 r.
Turniej jest dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego 

1. CEL
- popularyzacja warcaboó w wśóroó d  młodziezży i  śenioroó w
- wyłonienie  miśtrzoó w Pomorśkiego Zrześzenia  LZS w Gdanó śku  w pośzczegoó lnych
kategoriach wiekowych  

2. ORGANIZATORZY i WSPÓLORGANIZATORZY 
- Pomorśkie Zrześzenie LZS w Gdanó śku
- Urząd Marśzałkowśki w Gdanó śku
- Starośtwo w Pruśzczu Gdanó śkim 
- Urząd  Gminy Trąbki Wielkie
- Gminne Zrześzenie LZS w Trąbkach Wielkich 
- GOKSiR w Trąbkach Wielkich 

3 . Patronat: 
 honorowy:    Piotr Klecha Przewodniczący PZ LZS w Gdańsku, 

 4. TERMIN I MIEJSCE
18 liśtopada  2017 r.  śala widowiśkowa GOKSiR w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 4 
godz.  9:00 – przyjazd ucześtnikoó w
godz.  9:30 – odprawa techniczna
godz. 10:00 – otwarcie turnieju
Zakończenie zawodów planowane jest około godziny 14-tej 

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej zośtanie rozegrany śyśtemem kołowym lub śzwajcarśkim w zalezżnośóci od ilośóci
zawodnikoó w, tempo gry: 10 minut dla zawodnika na całośócó partii. 
-  nr śtartowe uśtalane będą na podśtawie pośiadanych aktualnych rankingoó w, 
 - kojarzenie komputerowe programem Cheśś Arbiter Pro 2016, 
 - zawodnik/czka za wygraną partię otrzymuje 1 pkt., za remiś 0,5 pkt. oraz za przegraną
0 pkt. 
 - kolejnośóci miejśc decyduje ilośócó zdobytych punktoó w, 
 - w przypadku roó wnej liczby zdobytych punktoó w o kolejnośóci rozśtrzygnie dodatkowa
pomocnicza punktacja : 

a. - metoda Buchholza z potrąceniem śkrajnych rezultatoó w - tzw. śóredni Buchholz 
b. - metoda Buchholz 
c. – liczba zwycięśtw 
d. - progreśja 
 Obowiązują aktualne przepiśy gry warcaboó w
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6. ZGŁOSZENIA
Zgłośzenia nalezży dokonacó do 16.11.2017r.    na adreś mailowy:
lzs@e-trabki.pl ,  lub telefonicznie  508 395 907 ( Roman Zielke)
Niezbędne informacje przy  zgłośzeniu ucześtnika-czki ,  to:
Imię i Nazwiśko, rok urodzenia,  reprezentuje klub/gmina, miejśce zamieśzkania
 Wyniki po zawodach w dniu zawodoó w będzie mozżna śprawdzicó  na śtronie: www.lzś.e-
trabki.pl,

7. NAGRODY
a) za I-III m-ce, medale, dyplomy i puchary w kategoriach open - dziewcząt i chłopcoó w
oraz śeniorek i śenioroó w 

8.UCZESTNICY:
Turniej rozegrany zośtanie w kategorii  „open” dziewcząt i chłopców do lat 15 rocz.
2002 i młodsi . oraz  seniorek i seniorów rocz. 2001 i starsi 

UWAGA  :  w  turnieju   wystartuje   ograniczona  liczba  zawodników  zawodniczek.
Zapewniamy start pierwszym zgłoszonym 40-tu uczestników-czek. 
O przyjęciu zgłoszenia do turnieju  decydować będzie data zgłoszenia! 

9. SPRAWY FINANSOWE: 
 Kośzty organizacyjne zawodoó w pokrywają organizatorzy, natomiaśt kośzty związane z
przejazdem na zawody i ubezpieczeniem zabezpieczają organizacje delegujące lub we
właśnym zakreśie ucześtnicy/czki turnieju. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
-  śprzęt zapewnia organizator, 
-  w śprawach śpornych nie ujętych w regulaminie rozśtrzyga Organizator, 
-  za rzeczy zagubione i zaginione podczaś turnieju Organizator nie odpowiada, 
-  obśadę śędziowśka zabezpiecza PZ LZS i GZ LZS, 
 - w trakcie trwania turnieju ośtateczna decyzja nalezży do śędziego głoó wnego wśzyścy
ucześtnicy  turnieju  obowiązani  śą  do  pośiadania  dowodu  tozżśamośóci,  legitymacji
śzkolnej,  badania  lekarskiego  lub  dostarczenia  oświadczenia  o  stanie  zdrowia
załącznik  /rodzica  ,  prawnego   opiekuna  do  lat  18   w  dniu  zawodów  będą
dostępne  w  sekretariacie  zawodów),   start  osób  pow.  18  lat  bez  aktualnego
badania jest możliwy wyłącznie na odpowiedzialność zawodnika - czki.. 
-  wśzyścy ucześtnicy turnieju śą ubezpieczeni od NW w trakcie trwania zawodoó w, 
-  za śzkody powśtałe w miejścu turnieju ponośi ośoba/y winna/e ich śpowodowania, 
 - za powśtałe wypadki z winy ucześtnikoó w turnieju oraz ośoó b pośtronnych Organizator
nie odpowiada, 
 -  komunikat  konó cowy  z  wynikami  turnieju  będzie  mozżna  odebracó  po  zakonó czeniu
zawodoó w w śekretariacie zawodoó w, będzie roó wniezż  zamieśzczony na śtronie Gminnego
Zrześzenia  LZS  w  Trąbkach  Wielkich  -  www.lzs.e-trabki.pl  –  oraz  na  www.lzs-
pomorski.pl, 
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 - w przypadku śpoó zónienia śię na śtart w I rundzie zawodnik/czka zośtaje dopuśzczona
do gry od II rundy, 
 - prawo do ośtatecznej interpretacji niniejśzego regulaminu nalezży do organizatora. 
 - przyśtępując do zawodoó w ucześtnicy tym śamym wyrazżają zgodę na przetwarzanie i
udośtępnianie  śwoich  danych  ośobowych  oraz  na  wykorzyśtanie  wizerunku  na
zdjęciach i filmach w praśie i internecie. 
- Nieobecnośócó  podczaś ceremonii zakonó czenia jeśt roó wnoznaczna z dyśkwalifikacją bez
prawa do jakichkolwiek rośzczenó , nagroó d 
- wśzelkie śytuacje śzczegoó lne , indywidualne nalezży zgłośicó do organizatora 
-  w  przypadku  niejaśnośóci,  organizatorzy  zaśtrzegają  śobie  prawo  do  ośtatecznej
interpretacji regulaminu. 

Gdańsk 2017 r.                                     

 
Wiceprzewodniczący PZ LZS w Gdańsku 

           ( - ) Jan Trofimowicz jr.

 Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!

 
Prezes GZ LZS w Trąbkach Wielkich  

              ( - ) Roman Zielke 



......................................................................                                                ....................................... 2017  

Nazwisko i Imię składającego oświadczenie/

......................................................................

/ adres zamieszkania /

tel. kontakt  . ................................................ 

                                                          O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy - rodzic, opiekun prawny osoby małoletniej:

...........................................................................................................................................

/ Nazwisko i Imię dziecka  /

wyrażam  zgodę    na  start  mojej  córki,  syna   I  Mistrzostwach  Pomorskiego  Zrzeszenia  LZS  w

Warcabach 100 Polowych  które odbędą się 18 listopada 2017r.w Trąbkach Wielkich organizowanych

przez Gminne Zrzeszenie LZS  w Trąbkach Wielkich.

Jednocześnie  oświadczam,  że  stan  zdrowia   zgłoszonej  osoby  małoletniej  ,  za  którą  biorę

odpowiedzialność, pozwala jej udział   w turnieju warcabowym organizowanym w dniu 18.11.2017r.

Ponadto  oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z   treścią   Regulaminu  I  Mistrzostw  Pomorskiego

Zrzeszenia LZS w Warcabach 100-tu Polowych oraz jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je

akceptuję, jako wiążące mnie z osobą małoletnią, nad którą sprawuję opiekę.

Trąbki Wielkie 18.11.2017                                                                                               
                                                                                                                                                 

                                                                 ………………………………………………………………………………………..              

                                        /czytelny podpis przedstawiciela ustawowego  małoletniego zawodnika

/ 
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