XXXII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Szklarska Poręba 23 – 27 kwietnia 2014
1. Bezpośrednim organizatorem Mistrzostw Polski jest Polski Związek Warcabowy przy
współpracy DW Halny oraz Hotelu Królowa Karkonoszy.
2. Celem turnieju jest wyłonienie Mistrzów Polski Juniorów i Juniorek w poszczególnych
kategoriach wiekowych oraz wyłonienie Kadry Polski na Młodzieżowe ME i MŚ.
3. Turniej odbędzie się w dniach 23 (przyjazd) do 27 kwietnia w Szklarskiej Porębie.
Oficjalne hotele mistrzostw:
(a) Ośrodek „Królowa-Karkonoszy” w Szklarskiej Porębie, ulica Słowackiego 11a.
W tym obiekcie znajduje się sala gry;
(b) Ośrodek Wypoczynkowy „Halny”, ulica Partyzantów 15.
Mimo różnych adresów, obiekty są położone bezpośrednio obok siebie u zbiegu ulic
Partyzantów i Słowackiego w odległości kilku minut spaceru od stacji kolejowej.
4. Mistrzostwa Polski rozegrane zostaną w następujących kategoriach wiekowych:
(a) juniorzy i juniorki do lat 10
- rocznik 2004 i młodsi
(b) juniorzy i juniorki do lat 13
- rocznik 2001 – 2003
(c) juniorzy i juniorki do lat 19
- rocznik 1995 – 1997
(d) juniorzy i juniorki do lat 23
- rocznik 1991 – 1994
5. Warunki uczestnictwa:
(a) Warunkiem dopuszczenia zawodników do gry w Mistrzostwach jest posiadanie aktualnej
licencji na uprawianie dyscypliny warcaby oraz aktualnych badań lekarskich
wystawionych przez lekarza medycyny sportowej (z kompletem dokumentów, licencję
można uzyskać bezpośrednio przed zawodami).
(b) Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną na adres biuro@warcaby.pl
w terminie do 10go kwietnia. Późniejsze zgłoszenia są możliwe wyłącznie po
potwierdzeniu przez Związek. Zgłoszenie jest ważne dopiero po otrzymaniu wpłaty na
konto Związku.
W zgłoszeniu należy wskazać jedną osobę, która będzie pełniła rolę kierownika ekipy na
miejscu w czasie mistrzostw.
(c) Koszty uczestnictwa:
‒ Zakwaterowanie i wyżywienie
(za okres od kolacji w środę 23go do obiadu w niedzielę 27go):
→ „Halny”
4 x 65 zł za osobodzień = 260 zł
→ „Królowa Karkonoszy”
4 x 78 zł za osobodzień = 312 zł
‒ Dysponujemy limitem 150 miejsc w Halnym oraz 70 w Królowej Karkonoszy.
W przypadku większej ilości chętnych na ten sam obiekt decyduje kolejność wpłat na
konto PZWarc. Istnieje możliwość zakwaterowania/wyżywienia w dłuższym okresie.
‒ Opłaty startowe:
→ Mistrzostwa Polski Juniorów/Juniorek
→ 40 zł
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→ Mistrzostwa Polski Juniorek/Juniorów w grze błyskawicznej → 20 zł
‒ Opłaty startowe są wyższe o 100% dla:
→ zawodników niezrzeszonych
→ klubów, które nie mają uregulowanych składek członkowskich za 2013
→ nie korzystających z oficjalnych hoteli mistrzostw.
‒ Płatności należy regulować na rachunek związku w ING Bank:
22 1050 1559 1000 0091 3538 0898
5. System rozgrywek
(a) Tempo gry 90 minut na zawodnika
(b) Tempo gry w MMP w grze błyskawicznej 3'+2”
(c) Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim.
(d) W szczególnych sytuacjach, sędzia główny może przyjąć inny system niż system
szwajcarski
6. Nagrody
(a) puchary i medale za miejsca 1-3
(b) medale za miejsca 1-3 i puchar za I miejsce w MMP w grze błyskawicznej
(c) dyplomy dla wszystkich uczestników
(d) Nagrody pieniężne do dyspozycji klubów
‒ Pula nagród wynosi 4000 zł.
Jeżeli grających uczestników będzie mniej niż 100, wówczas pula zostanie zmniejszona a informacja o
tym zostanie podana w komunikacie po pierwszym dniu rozgrywek.

‒ Nagrody zostaną przelane na wskazane konta bankowe klubów bezpośrednio po
turnieju.
‒ Pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie (z zaokrągleniem do 5 zł) do
zdobytych przez zawodników punktów za miejsca według poniższej tabeli:
punkty
miejsce:
MP Juniorów
MPJ – blic
I
10
4
II
6
2
III
5
1
IV
3
V
2
VI
1
‒ Punktów nie zdobywają:
→ zawodnicy niezrzeszeni
→ zawodnicy, którzy zdobyli mniej punktów niż 50%+1
→ zawodnicy, którzy nie byli obecni na zakończeniu turnieju

7. Pozostałe informacje:
(a) Sędzią Głównym turnieju jest kol. Bartosz Socha.
(b) oficjalna strona turnieju → http://mmp14.warcaby.pl/
(c) za zdolność zawodników do startu (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie
odpowiedzialny jest klub delegujący swoich zawodników, wyjątek: zawodnik
niestowarzyszony. Tutaj odpowiedzialny jest zawodnik lub jego opiekun prawny.
(d) Podczas ceremonii rozpoczęcia, rozgrywania partii i dekoracji zawodnicy zobowiązani są do
noszenia strojów sportowych swojego klubu.
(e) W zawodach obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego.
(f) PZWarc zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji tego dokumentu.
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XXXII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Szklarska Poręba 23 – 27 kwietnia 2014

Harmonogram turnieju
Środa 23 kwietnia
16:30
17:00
19:30
20:30

odprawa techniczna przed MMP w grze błyskawicznej
Młodzieżowe MP w grze błyskawicznej
kolacja
Zakończenie MP w grze błyskawicznej
odprawa techniczna przed MMP

Czwartek 24 kwietnia
06:45 – 07:45
08:00 – 11:00
11:15 – 14:15
14:00 – 15:00
15:30 – 18:30
19:00 – 20:00

śniadanie
Runda I
Runda II
obiad
Runda III
kolacja

Piątek 25 kwietnia
06:45 – 07:45
08:00 – 11:00
11:15 – 14:15
14:00 – 15:00
20:00

śniadanie
Runda IV
Runda V
obiad
ognisko (zamiast kolacji)

Sobota 26 kwietnia
06:45 – 07:45
08:00 – 11:00
11:15 – 14:15
14:00 – 15:00
15:30 – 18:30
19:00

śniadanie
Runda VI
Runda VII
obiad
Runda VIII
kolacja

Niedziela 27 kwietnia
07:00 – 08:00
śniadanie
08:30 – 11:30 Runda IX
11:30 – 12:30 obiad
12:30
zakończenie

Polski Związek Warcabowy

XXXII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Szklarska Poręba 23-27 kwietnia 2014

strona 3(3)

