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Finał XLV Mistrzostw Polski Kobiet w 

warcabach stupolowych 

Regulamin – Komunikat Organizacyjny 

I. Organizatorzy 
- Polski Związek Warcabowy 

 
II. Patroni medialni: 

- Super Express 
- Radio SuperNova 

 
III. Termin i miejsce 

20 października – 24 października 2021 r. 
Sala gry oraz miejsce zakwaterowania:  Julinek Park 

Julinek 1,  
05-084 Leszno 

 
Harmonogram:  
Środa,   20.X.2021  21:00 Odprawa techniczna  
Czwartek, 21.X.2021 08:30 Runda I 
    15:00 Runda II 
Piątek,  22.X.2021 08:30 Runda III 
    15:00 Runda IV 
Sobota,  23.X.2021 08:30 Runda V 

15:00 Runda VI 
Niedziela,  24.X.2021 08:30 Runda VII 
    16:00  Uroczyste zakończenie turnieju 
 

IV. Warunki uczestnictwa 
W finale uczestniczy 8 zawodniczek:  

• pierwsza trójka MP 2020: Flisikowska Arleta, Sadowska Natalia, Stańczuk Katarzyna; 

• czwórka wyłoniona w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS 2020: Bańkowska 
Marta, Grodecka Anna, Kmieć Paulina, Tomczak Patrycja; 

• dzika karta, o której decyduje bezpośredni organizator; 
Zawodniczki rezerwowe wyłonione na podstawie listy rankingowej FMJD opublikowanej 
01.07.2021 zastąpią uprawnione w sytuacji gdy uprawniona zawodniczka:  

• odmówiła udziału; 

• nie dokonała zgłoszenia w terminie; 

• nie wniosła opłaty w terminie.  
W przypadku zaistnienia wymienionych okoliczności, zawodniczkę rezerwową zaprasza się 
bez odrębnego powiadomienia zawodniczki, która nie spełniła wymogów udziału.  
 

V. Koszty uczestnictwa 

• Pełny koszt udziału w finale obejmujący wyżywienie, noclegi (pokoje dwuosobowe) 
i opłatę startową wynosi 600 zł od zawodnika;   

• Dodatkowa opłata startowa (40 zł) obowiązuje zawodników niezrzeszonych oraz 
z klubów posiadających zaległości finansowe wobec PZWarc; 
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• Opłata za pobyt oraz wpisowe musi być uiszczona na rachunek PZWarc 22 1050 1559 
1000 0091 3538 0898 ING Bank Śląski w terminie do 6go października 2021 (data 
wpływu środków na konto organizatora). 

 
VI. Informacje techniczne 

a. Tempo gry 1h20’ + 1’;  
b. System kołowy; 
c. Ustalenie wyników końcowych zgodnie z regułami Kodeksu Warcabowego;  
d. Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego oraz regulaminy PZWarc;  
e. Turniej posiada homologację FMJD (Wyniki turnieju będą uwzględnione 

w światowym rankingu FMJD). 
 

VII. Nagrody 

• puchary i medale za miejsca 1-3 oraz dyplomy dla wszystkich finalistek; 

• nagrody finansowe dla każdej uczestniczki w łącznej kwocie minimum 4 800zł brutto; 
ostateczna pula nagród oraz jej podział zostanie podany przed 1 rundą. Nagrody 
zostaną przekazane przelewem po przesłaniu przez zainteresowanych numerów 
rachunków bankowych na adres biuro@warcaby.pl. 
 

VIII. Zgłoszenia 
Zgłoszenie (potwierdzenie udziału oraz podanie danych do przelewu nagrody) należy 
przesłać w terminie do 6go października 2021 na adres biuro@warcaby.pl oraz na adres 
damian.reszka@warcaby.pl Dyrektora Turnieju. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata na 
konto. Brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestnictwa. 
Zgłoszenie jest równoznaczne z całkowitą akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

IX. Dyrektor turnieju 
Dyrektorem turnieju jest Damian Reszka, tel. 601 300 599,  
email: damian.reszka@warcaby.pl. 
 

X. Uwagi końcowe 

• Jedyną formą regulowania należności związanych z turniejem i innych 
organizacyjnych jest wpłata na konto organizatora; 

• Za obsługę finansową (rachunki, przelewy dla podwykonawców i klubów oraz 
rozliczenie z sędzią głównym i PZWarc (w tym przekazanie środków na nagrody)) 
odpowiada Dyrektor Turnieju; 

• Za zdolność zawodników do startu (aktualne badanie lekarskie) oraz ich 
ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoich zawodników; 

• Spóźnienie na rundę wiążę się z karą finansową 100 zł; 

• Zawodników w finale obowiązuje strój odpowiedni do rangi zawodów (tj. sukienka 
lub koszula, marynarka, odpowiednie obuwie lub strój klubowy). Niestosowanie się 
do powyższego oznacza obniżenie nagrody finansowej o 30%; 

• Nieobecność podczas ceremonii zakończenia jest równoznaczna z dyskwalifikacją bez 
prawa do jakichkolwiek roszczeń; 

• Wszelkie sytuacje szczególne i indywidualne należy zgłosić do biura PZWarc nie 
później niż do 06 października 2021; 

• Ostateczny harmonogram może ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną 
poinformowani przez Dyrektora Turnieju; 

• W przypadku niejasności, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej 
interpretacji regulaminu.  
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Uczestnik wyraża zgodę na formę otwartą dla innych osób, a także na filmowanie i fotografowanie przebiegu zajęć. Udział w turnieju jest 
jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w celach promocyjno – informacyjnych. Uczestnik turnieju 
wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji turnieju w przypadku transmisji on-line turnieju, publikacji 
zdjęć, filmów z turnieju i imprez okolicznościowych organizowanych przez FHU GAL-POL P. Paluch, W. Knurek Sp.j. i jego patronów 
i donatorów. Zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu 
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ich podopiecznych przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 
Dane przetwarzane będą przez FHU GAL-POL P. Paluch, W. Knurek Sp.j. w celach informacyjnych, organizacyjnych turnieju, promocyjnych 
i marketingowych i w zakresie umożliwiającym weryfikację wieku zawodników oraz publikację wyników (imię, nazwisko, data urodzenie, 
klub lub miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w turnieju. Dane osobowe 
przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu związanym z realizacją turnieju. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją turnieju jest Organizator. Każdy Uczestnik turnieju posiada prawo 
wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie: www.warcaby.pl. 

 

 

 

http://www.warcaby.pl/

