REGULAMIN
XII Edycji Świetlicowej Ligi Warcabowej w Warcabach 100-polowych rok szkolny 2018/2019
Organizatorzy
Urząd Gminy w Darłowie
Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów z Jeżyczek
Świetlica środowiskowa w Jeżyczkach
SOSW dla DiMN w Sławnie
Szkoła Podstawowa w Staniewicach
Szkoła Podstawowa w Ostrowcu
Szkoła Podstawowa nr. 3 w Darłowie
Uczestnictwo
Turnieje cyklu Świetlicowej Ligi Warcabowej mają charakter otwarty. Może wziąć w nich udział
każdy bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania itp.
Zapisy odbywają się bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego turnieju u sędziego zawodów.
Każdy uczestnik winien legitymować się dowodem tożsamości.
Zawodnicy zobowiązani są do posiadania obuwia zastępczego.
Czas i miejsce rozgrywek
Cykl Świetlicowej Ligi Warcabowej składa się z 5 jednodniowych turniejów rozgrywanych w
okresie od stycznia do maja 2019r. Do końcowej klasyfikacji zaliczane będą wyniki 3
najlepszych turniejów każdego zawodnika.
Turnieje odbywają się w godzinach popołudniowych.
Proponowane terminy:
10 stycznia – Szkoła Podstawowa w Ostrowcu (rozpoczęcie godz.16:00)
Uwaga: po pierwszym turnieju w Jeżyczkach podane będą daty oraz miejsca rozgrywania
kolejnych spotkań.
System rozgrywek
Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry – 10 minut na zawodnika na całość partii.
Zawodnicy dojeżdżają na turnieje na własny koszt.
Zasady punktacji
Uczestnicy cyklu zdobywają punkty ligi warcabowej.
I Punkty ligi warcabowej za miejsce w turnieju:
Te punkty zdobywa 20 najlepszych zawodników w każdym turnieju. Liczba pkt ligi warcabowej
za określone miejsce jest stała i wynosi:
1m – 36 pkt, 2m – 32 pkt, 3m – 30 pkt, 4m – 26 pkt, 5m – 24 pkt,
6m – 21 pkt, 7m – 18 pkt, 8m – 17 pkt, 9m – 16 pkt, 10m – 15 pkt,
11m – 12 pkt, 12m – 11 pkt, 13m 10 pkt, 14m – 9 pkt, 15m – 8 pkt,
16m – 6 pkt, 17m – 5 pkt, 18m – 4 pkt, 19m – 3 pkt, 20m – 2 pkt
II. Punkty ligi warcabowej za wynik w turnieju
Każdy zawodnik otrzymuje tyle pkt. ligi warcabowej, ile punktów zdobył w danym turnieju.
Liczą się również punkty za pauzę oraz zdobyte walkowerem.
Ilość punktów ligi warcabowej zdobytych w danym turnieju to suma pkt. ligi warcabowej za
miejsce i wynik.
Maksymalnie w jednym turnieju zawodnik może zdobyć 50 pkt. ligi warcabowej (36 pkt. za
miejsce i 14 pkt.za wynik).
Ustalenie kolejności
Kolejność zawodników w klasyfikacjach końcowych zostanie ustalona wg następujących
kryteriów:
1.suma pkt. ligi warcabowej z 3 najlepszych turniejów
2.suma pkt. ligi warcabowej ze wszystkich turniejów
3.większa ilość rozegranych turniejów

4.wyższe miejsce w najlepszym z turniejów
5.udział lub wyższe miejsce w turnieju rozegranym później.
Nagrody
1.Puchary
Trzej najlepsi zawodnicy w klasyfikacji ogólnej
2. Nagrody rzeczowe dla najlepszych w kategoriach:
- do lat 6
- do lat 8
- do lat 10
- do lat 13
- do lat 16
Uwaga: Zawodnik może otrzymać nagrodę rzeczową tylko z jednego tytułu.
3. Dyplomy oraz upominki dla wszystkich uczestników.
Informacje dodatkowe
Na finiszu roku szkolnego 2018/2019 wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na ognisko w
Jeżyczkach, podczas którego zostanie podsumowana Świetlicowa Liga Warcabowa.
Szczegółowe informacje o cyklu Świetlicowej Ligi Warcabowej można uzyskać
u p. Sylwii Dęga-Zamrzyckiej
tel. (94) 314-91-20 (po godz.20:00)
tel. kom. 607-537-757, e-mail: degajezyczki@poczta.onet.pl
Postanowienia końcowe
1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
2.Organizatorzy zapraszają serdecznie wszystkich chętnych do udziału w turniejach cyklu
Świetlicowej Ligi Warcabowej.
3. Organizatorzy potwierdzają, iż „Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się
w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych
osobowych”.
Organizatorzy

