XLV Drużynowe Mistrzostwa Polski
Regulamin – Komunikat Organizacyjny
I.

Organizatorzy
Z upoważnienia Polskiego Związku Warcabowego organizatorami turnieju są:

II.

−

Warcabowy Klub Sportowy Admirał Pcbest Szczecin

−

Spółka Cywilna PC-BEST

−

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Termin i miejsce
26 – 30 sierpnia 2020
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
Środa,

26.VIII.2020

Przyjazd zawodników, 20:00

Odprawa techniczna

Czwartek

27.VIII.2020

8:30 Otarcie, Runda I , 15:00 Runda II

Piątek

28.VIII.2020

8:30 Runda III, 15:00 Runda IV

Sobota

29.VIII.2020

8:30 Runda V, 15:00 Runda VI

Niedziela,

30.VIII.2020

9:00 Runda VII, 15:00 Uroczyste zakończenie turnieju

Ilość, oraz godziny rund mogą się zmienić.

III.

Prawo udziału - uczestnicy
Warunkiem dopuszczenia zawodników oraz klubów do gry w mistrzostwach jest posiadanie
aktualnej licencji zawodniczej oraz klubowej na uprawianie dyscypliny warcaby, dokonania
zgłoszenia i opłaty w terminie określonym w tym komunikacie. Przystąpienie do rozgrywek jest
równoznaczne z akceptacją i zgodą na podporządkowanie się wszystkim przepisom
i regulaminom obowiązującym w Polskim Związku Warcabowym. Zawodnicy muszą być
zarejestrowani w PZWarc jako reprezentanci swoich klubów na minimum 7 dni przed
rozpoczęciem zawodów, tj. najpóźniej 20 sierpnia 2020r. Każdy klub może wystawić kilka
drużyn.

IV.

Informacje techniczne

a. Tempo gry – 1h20’ + 1’;
b. System rozgrywek jest zależny od ilości zgłoszeń i zostanie ustalony przez sędziego
głównego na odprawie technicznej;
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c. Drużyna w meczu składa się z 4 osób;
d. Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego oraz regulaminy PZWarc,
w szczególności regulamin dyscyplinarny i zachowania trzeźwości;

e. Ustalenie składu w meczu – zgodnie z regułami Kodeksu Warcabowego (Rozdział 5,
pkt 3.6.1) – tzw. „System Otwarty”.

V.

Koszty uczestnictwa
−

Opłata startowe do turnieju wynosi 200 zł (kolejne drużyny z tego samego klubu 150 zł);

−

Opłata startowa jest wyższa o 100% dla klubów posiadających zaległości finansowe
wobec PZWarc oraz dla niekorzystających z oficjalnego hotelu;

−

opłaty należy przekazywać na rachunek musi być uiszczona na rachunek PZWarc
22 1050 1559 1000 0091 3538 0898 w terminie do 10 sierpnia 2020,

VI.

Nagrody
−

Medale i puchary za miejsca 1-3

−

nagrody finansowe stanowiące minimum 80% wpisowego. Nagrody otrzymują wyłącznie
drużyny, które uzyskały minimum 50%+1 punktów.

VII.

Zgłoszenia
Zgłoszenia drużyn należy przesyłać w terminie do 10 sierpnia 2020 na adres
biuro@warcaby.pl oraz dyrektora turnieju. Zgłoszenie jest równoznaczne z całkowitą
akceptacją niniejszego regulaminu i jest zobowiązaniem do opłacenia wpisowego.

VIII.

Uwagi końcowe
−

Prośba od sponsorów o zgłoszenia w terminie do 30go czerwca 2020. Sponsorzy zwrócą
wówczas klubowi 50% wpisowego od pierwszej drużyny (100 zł) wpłaconego do PZWarc,
jeżeli klub dostarczy również nazwiska minimum 4 zawodników, którzy przyjadą do
Szczecina oraz logo klubu w formie pliku nadającego się do wykorzystanie w poligrafii
(przyzwoita rozdzielczość).

−

Dyrektorem turnieju jest kol. Jacek Pawlicki tel. 500 048 001, email
jacek@4draughts.com.

−

Noclegi i wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie. Dyrektor Turnieju służy
pomocą zainteresowanym. Korzystną opcją jest nocleg w położonym 150m od sali gry
hoteliku "Elka-Sen" (3 Maja 1a, 70-214 Szczecin, Telefon: 91 433 56 04).
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−

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

−

Za wypłatę nagród, wystawianie faktur dla klubów i inne rozliczenia finansowe
odpowiada Polski Związek Warcabowy. Nagrody wypłacane są przelewem w ciągu 3 dni
roboczych od otrzymania potrzebnych danych.

−

Podczas ceremonii rozpoczęcia, rozgrywania partii i dekoracji zawodnicy zobowiązani są
do noszenia strojów sportowych swojego klubu.

−

Nieobecność pełnej drużyny (min. 4 z grających w turnieju) 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 30 lipca 2020.

−

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 WKS Admirał Pcbest Szczecin, Polski Związek
Warcabowy i ich patronów i donatorów.

−

Zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i pozostałych 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
WKS Admirał Pcbest Szczecin 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.

−

W przypadku niejasności, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej
interpretacji regulaminu.
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