
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „STRUGA” W MARKACH

organizuje

27 PAŹDZIERNIKA  2007 ROKU
w Zespole Szkół nr 2 w Markach-Strudze przy ul. Wczasowej 5

DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

W WARCABACH KLASYCZNYCH 64 POLOWYCH
O PUCHAR STAROSTY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

1. Cel rozgrywek
- wyłonienie drużynowych i indywidualnych Mistrzów Szkół Podstawowych z Powiatu 

Wołomińskiego 
- popularyzacja sportu warcabowego wśród młodzieży

2. Termin i miejsce rozgrywek
27.10.2007 r. (sobota), godz. 1130-1530, Zespół Szkół nr 2 w Markach, ulica Wczasowa 5

3. Warunki uczestnictwa
Każda szkoła podstawowa, może zgłosić do 6 zawodników (w przypadku słabej frekwencji może być 
dopuszczonych więcej osób z danej szkoły). Zgłoszenia drużynowe prosimy kierować do dnia 23 
października 2007 roku na adres Zespołu Szkół nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5, telefonicznie do p. 
Jarosława Sucheckiego (tel. 022-781-33-36) lub pocztą elektroniczną uksstruga@marki.net.pl.

4. System rozgrywek
Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Każdy zawodnik 
rozegra 7 partii. Czas trwania jednej partii – 15 minut dla zawodnika.

5. Punktacja i ocena wyników
Za każde zwycięstwo zawodnik otrzyma 2 punkty, a za remis – 1 punkt.
Suma punktów decyduje o kolejności miejsc. O punktacji drużynowej zadecyduje
suma punktów zdobytych przez 4 najlepszych zawodników danej szkoły.

6. Przepisy gry
Rozgrywki zostaną przeprowadzone według zasad Kodeksu Polskiego Związek Warcabowego i 
przeprowadzi je sędzia klasy państwowej.
Najważniejsze zasady:
- bierką dotkniętą winno być wykonane posunięcie
- bierka wypuszczona z ręki nie może być cofnięta
- obowiązek zbicia większości bierek
- bicie warcab jest obowiązkowe

7. Nagrody
Dla zwycięzców indywidualnych i drużynowych przewidziane są puchary, dyplomy i nagrody 
ufundowane przez Starostę Powiatu Wołomińskiego

Uwagi końcowe
Uczestnicy zawodów powinni posiadać aktualną legitymację szkolną. 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów.
Prosimy o rozpropagowanie naszej imprezy w środowiskach szkolnych.

Organizatorzy Serdecznie Zapraszają



Starostwo  Powiatu  Wołomińskiego  oraz  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Struga” 
zapraszają  uczniów  Państwa  szkoły  do  udziału  w  II  Drużynowych  i 
Indywidualnych Mistrzostwach  Szkół  Podstawowych  Powiatu 
Wołomińskiego w warcabach klasycznych.  Zawody odbędą się  w sobotę 27 
października  2007r.  w  godzinach  1100-1500 w  Zespole  Szkół  Nr  2  im.  Prymasa 
Tysiąclecia w Markach przy ul. Wczasowej 5.

Warcaby są popularnym sportem umysłowym i z pewnością znajdą się uczniowie,  
którzy  będą  godnie  reprezentować  Państwa  szkołę.  Prosimy  Dyrekcję,  Grono 
Pedagogiczne i Rodziców o umożliwienie dzieciom udziału w turnieju.

By  zwrócić  Państwa  uwagę  na  wartości  płynące  z  gry  w  warcaby,  przytaczamy 
fragment artykułu Marii Moldenhawer-Frej, opublikowanego w miesięczniku „Sport 
dla wszystkich” 3/2005:

„…Charakterystyczny dla człowieka instynkt walki, oczywiście z zachowaniem zasad 
fair-play, może dzięki warcabom obracać się ku jego dobru i  rozwojowi i  dlatego 
można  mówić,  że  warcaby  nie  tylko  uczą,  ale  i  spełniają  funkcję  resocjalizacji,  
pomagają zagospodarować czas wolny młodzieży, odciągając ją od chuligaństwa, od 
budek z piwem.

Istnieje  silna  zależność  między  uczestnictwem  w  grze  w  warcaby,  a  rozwojem 
osobowym  zawodników,  którzy  wyrabiają  i  wzmacniają  w  sobie  wzmożoną 
koncentrację,  podzielność  uwagi,  wyobraźnię  przestrzenną,  zdolność  do 
długotrwałego wysiłku umysłowego (czas trwania partii jest bardzo różny – od 15 
min. dla zawodnika do 6 godzin w mistrzostwach międzynarodowych i świata).

Rozwój  zdolności  zapamiętywania  i  przewidywania  skutków  w  grze,  równowaga 
emocjonalna, hart psychiczny, odporność na stresy w przypadku przegrania partii,  
poczucie  odpowiedzialności  i  zdyscyplinowanie  –  to  cechy  rozwijane  dzięki  
warcabom…”

Serdecznie zapraszamy
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