Niepodległościowy Turniej Warcabowy
100 warcabistów...na stu polach...na stulecie
1. ORGANIZATOR
* Gmina Darłowo
* Świetlica w Jeżyczkach
* Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów z Jeżyczek
2. PATRONAT I SPONSORZY
* Urząd Gminy w Darłowie
3. CEL TURNIEJU
*Wspólne świętowanie w środowisku warcabowym 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
*Patriotyczne wychowywanie młodzieży przez warcaby
* Popularyzacja gry w warcaby 100-polowe;
* Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach;
* Rozwijanie zdolności i umiejętności myślenia twórczego;
* Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad i reguł;
4. TERMIN I MIEJSCE
17 listopad 2018r, świetlica w Jeżyczkach
- odprawa techniczna godz. 10:00
- godzina rozpoczęcia turnieju: 10:30
- godzina zakończenia turnieju: około godz.16:00
5. SĘDZIOWIE
Sędzia główny – Sylwia Dęga-Zamrzycka
6. UCZESTNICTWO
Turniej skierowany jest do osób, które poprzez uczestnictwo w Turnieju chcą świętować odzyskanie
Niepodległości przez Polskę
Kategorie wiekowe:
- dziewczęta do lat 8 (roczniki 2010 i młodsze)
- chłopcy do lat 8 (roczniki 2010 i młodsi)
· dziewczęta do lat 10 (roczniki 2008-2009);
· chłopcy do lat 10 (roczniki 2008-2009);
· dziewczęta do lat 13 (roczniki 2005-2007);
· chłopcy do lat 13 (roczniki 2005-2007);
· dziewczęta do lat 16 (roczniki 2002-2004);
· chłopcy do lat 16 (roczniki 2002-2004);
* kategoria OPEN – roczniki 2001 i starsi (kobiety i mężczyźni)
UWAGA: Wszyscy uczestnicy Turnieju (zawodnicy, sędziowie oraz osoby towarzyszące w tym dniu ubrani
są w biało-czerwone barwy. Podczas ceremonii rozpoczęcia oraz zakończenia Turnieju wspólnie
odśpiewamy Hymn Polski.

7. NAGRODY
Puchary dla najlepszych, upominek oraz dyplom dla każdego uczestnika.
8. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim (7 rund) w warcabach aktywnych – 15 minut na
zawodnika.
9. ZGŁOSZENIA
Proszę o zgłoszenie zawodników z podaniem imienia i nazwiska oraz kategorii wiekowej, w jakiej będą
startować.
Termin zgłoszenia do 15 listopada 2018r na adres e-mail degajezyczki@poczta.onet.pl
10. ODPRAWA TECHNICZNA
Przed rozpoczęciem turnieju.
Ze sportowym pozdrowieniem – Sylwia Dęga - Zamrzycka

