
Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Szkół Podstawowych
Powiatu Wołomińskiego w warcabach klasycznych 64-polowych

REGULAMIN

1. Organizatorzy
Organizatorem turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy Struga z siedzibą w Zespole Szkół nr 2 w 
Markach; ul. Wczasowa 5, 05-270 Marki.

2. Cel rozgrywek
● Wyłonienie Mistrzów Szkół Podstawowych z Powiatu Wołomińskiego
●  Popularyzacja sportu warcabowego wśród młodzieży

3. Termin i miejsce rozgrywek
● Termin: 13.10.2018 r. (sobota), rozpoczęcie godz. 11.00, przewidywane zakończenie 15.30; 

Zespół Szkół nr 2 w Markach, ulica Wczasowa 5.
● Potwierdzenie listy zgłoszonych zawodników: 10.30

4. Warunki uczestnictwa
• Warunki ogólne

Każda szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie 6 zawodników w jednej drużynie. Zgłoszenia
drużynowe i indywidualne prosimy kierować do dnia 6 października 2018 roku na adres 
uksstruga@marki.net.pl.

• Zgody formalne i przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik/ przedstawiciel prawny uczestnika przed przystąpieniem do zawodów, najpóźniej w dniu
zawodów wyraża pisemnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi Załącznik nr
1  do  niniejszego  Regulaminu.  Uczestnik  turnieju  wyraża  zgodę  na  bezpłatne  wykorzystanie
swojego wizerunku na potrzeby promocji  turnieju,  publikacji  zdjęć,  filmów z turnieju i  imprez
okolicznościowych organizowanych przez UKS Struga z siedzibą w Markach, ul. Wczasowa 5 i
jego patronów i donatorów.
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.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie marki.net.pl/uks

5. System rozgrywek
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch kategoriach: klas 0-3 oraz 4-8. Każdy z turniejów zostanie 
przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Każdy zawodnik rozegra 7 partii. 
Czas trwania jednej partii – 15 minut dla zawodnika.

6. Punktacja i ocena wyników
Za każde zwycięstwo zawodnik otrzyma 2 punkty, a za remis – 1 punkt.
O kolejności miejsc decyduje suma punktów po ostatniej 7 rundzie turnieju. W przypadku równej 
ilości punktów o kolejności miejsc decydują kryteria pomocnicze określone w Kodeksie Polskiego 
Związku Warcabowego. O punktacji drużynowej zadecyduje suma punktów zdobytych przez 4 
najlepszych zawodników danej szkoły.

mailto:uksstruga@marki.net.pl


7. Przepisy gry
Rozgrywki zostaną przeprowadzone według zasad Kodeksu Polskiego Związku Warcabowego
i przeprowadzi je licencjonowany sędzia PZWarc.
Najważniejsze zasady:

● bicie jest obowiązkowe
● zasada większości bicia – należy wykonać takie bicie, w którym zbijanych jest najwięcej 

kamieni przeciwnika
● kamieniem dotkniętym winno być wykonane posunięcie

8. Nagrody
Nagrody za klasyfikację indywidualną otrzymują 3 najlepsi zawodnicy w dwóch kategoriach: klas 
0-3 i klas 4-8. Nagrody za klasyfikację drużynową otrzymują 3 najlepsze drużyny w kategoriach 
klas 0-3 oraz 4-8. Najlepsi zawodnicy zwycięskich drużyn (cztery osoby punktujące) zostaną 
nagrodzeni pamiątkowymi medalami. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.

9. 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.



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

.………………………………...
Nazwisko i imię uczestnika

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Niniejszym oświadczam, że:

na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  Dz.Urz.UE.L2016.119.1  z  dnia  04.05.2016)  oraz
zasadami  określonymi  w  ustawie  
z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1000,  
z późn. zm.) wyrażam zgodę na bezterminowe przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
przez  sędziów  i  organizatora  turnieju  -  klubu  UKS  Struga  -  w  związku  z  realizacją  celów
sportowych, organizacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz prowadzenia dokumentacji  w
zakresie umożliwiającym weryfikację wieku zawodnika oraz publikację wyników (imię, nazwisko,
klasa, szkoła, miejscowość).

……………………...................................................…
Data i podpis
(w przypadku osób, które nie ukończyły 18-u lat wystarczy podpis
jednego z rodziców lub prawnych opiekunów)


