
 
   

 
 
 

Regulamin  
Drużynowych Mistrzostw Województwa LZS w Warcabach 2014 

I. Cel 
- Popularyzacja warcab  w środowisku wiejskim. 
- Wyłonienie Drużynowego Mistrza W-M Zrzeszenia LZS w warcabach na rok 2014 
- Poznawanie walorów turystycznych i krajoznawczych Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
II. Miejsce i termin 
8 czerwca 2014 r. (niedziela) 
Nowe Miasto Lubawskie - Miejskie Centrum Kultury, ul.19 Stycznia 17A 
godz.10.30 
III. Organizator 
- Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS 
- Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
- Nowe Miasto Lubawskie 
- Klub Hetman Nowe Miasto Lubawskie. 
IV. Uczestnictwo 
Prawo startu mają wszyscy mieszkańcy wsi oraz miast do 20 tys. mieszkańców oraz Członkowie 
LZS niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadający obywatelstwo polskie. 
Drużyna składa się z czterech osób: 
- warcabnica  I-II seniorzy (lub juniorzy, kobiety, juniorki) 
- warcabnica III junior lub juniorka (ur.1996 lub młodsi) 
- warcabnica  IV kobieta 
Kolejność zawodników w składzie nie może być zmieniona. 
Drużyna może rozpocząć mecz jeżeli jest składa się z conajmniej 3 zawodników. 
V. Sposób przeprowadzenia oraz punktacja zawodów 
Przewidywany system rozgrywek - system szwajcarski lub kołowy z tempem 10 minut na 
zawodnika. W zależności od ilości zgłoszonych druzyn system może ulec zmianie. O kolejności 
miejsc decydują punkty meczowe (duże punkty) , a w dalszej kolejności suma punktów 
zawodników(małe punkty),lepszy wynik na pierszej warcabnicy a potem kolejnej. 
VI. Zasady finansowania 
- Koszty organizacyjne oraz posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników  zabezpieczają 
organizatorzy zawodów. 
- koszty dojazdu pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące. 
VII. Zgłoszenia 
Gmina/LKS do turnieju wojewódzkiego może zgłosić max. 2 drużyny.  Zgłoszenia do dnia 
02.06.2014 r. prosimy przesłać emailem wmz@lzs.olsztyn.pl. 
VIII. Nagrody 
Drużyny za miejsca I-IV otrzymają puchary, zawodnicy drużyn I-III otrzymają medale, drobne 
nagrody rzeczowe. 
Drużyny za miejsca I - VI dyplomy. 
 
Program zawodów  
10.30 -10.50 Potwierdzenie uczestnictwa i składów druzyn. 
11.00 -13.40 rundy 1-6 
13.40 -14.40 przerwa obiadowa 
14.40 -16.00 rundy 7-9 
16.00 – 16.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  


