
REGULAMIN
Mistrzostw Województwa WMZ LZS w warcabach 64 polowych w kategorii kobiet i 
mężczyzn
I. Cel
- popularyzacja warcabów w środowisku wiejskim i w małych miastach;
- promocja warcab 64-polowych;

II. Termin i miejsce
15.09.2019 r. – Bratian k.Nowego Miasta Lub. ul.Grunwaldzka 18 ,Remiza OSP

III. Organizatorzy
– Warmińsko-Mazurskie Zrzeszeaie LZS
– Gmina Nowe Miasto Lub z/s w Mszanowie
– Gminne Zrzeszenie LZS w Mszanowie (kontakt Roman Biegajski – Tel 509146160).

IV. Uczestnictwo
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy wsi i miast do 20 tys. mieszkańców, 
bez względu na posiadaną kategorię warcabową.

V. Zgłoszenia
Zgłoszenia ilościowe zawodników z danej gminy do turnieju należy przesłać do WMZ LZS w 
Olsztynie do dnia 09.09.2019 r. e-mailem: wmz@lzs.olsztyn.pl
lub do organizatora Romana Biegajskiego e-mail biegat@poczta.onet.pl

VI. Sposób przeprowadzenia turnieju
Turniej zostanie rozegrany systemem „szwajcarskim” oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Od godz.
10.00 – weryfkacja. Godz. 11.00 – rozpoczęcie zawodów. Ilość rund : 9, tempo : 10 minut dla 
zawodnika. Po 6 rundzie przewidziany jest posiłek (zawodnicy nie zgłoszeni w regulaminowym 
terminie nie otrzymają posiłku).W przypadku małej ilości zawodniczek, kobiety zagrają wspólnie z 
mężczyznami.

VII. Nagrody
Zawodnicy i zawodniczki za zajęcie miejsc I-III otrzymają medale. W klasyfikacji Gmin za miejsca I-III 
puchary. Ponadto indywidualne nagrody rzeczowe. Do klasyfikacji gminnej punktują 3 osoby (dwóch 
zawodników i jedna zawodniczka ) wg systemu:

Im -35 pkt, IIm –31pkt, IIIm –28pkt, IVm –25pkt, Vm –23pkt, VIm –21 pkt, VIIm – 19pkt, VIIIm
–17pkt, IXm –16pkt, Xm –15pkt, XIm –14pkt, XIIm –13pkt, XIIIm –12pkt, XIVm – 11, XVm –10pkt,
XVIm –9pkt, XVIIm – 8pkt, XVIIIm – 7pkt, XIXm – 6pkt, XXm – 5pkt, XXIm – 4pkt, XXIIm – 3 pkt,
XXIIIm -2pkt, XXIVm
– 1pkt, pozostali 0 pkt
VIII.Postanowienia końcowe
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Warmińsko- Mazurskiego Zrzeszenia 
LZS.
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