
          REGULAMIN 
                         INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS  

                             WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W WARCABACH 64-POLOWYCH 
         Drużbice, 8.04.2018r 

 
  

1. CEL:  
 Popularyzacja warcabów wśród dzieci i młodzieży  
 Wyłonienie najlepszych zawodniczek, zawodników w poszczególnych kategoriach 

 

2. ORGANIZATORZY: 
 Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi; 
 Urząd Marszałkowski w Łodzi; 
 Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Drużbicach; 
 Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Bełchatowie 

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 
 8.04.2018r. /niedziela/ hala ZSP w Drużbicach 
 900 –  przyjazd uczestników 
 930 – odprawa techniczna 
 1000 – otwarcie mistrzostw 

  

4. SYSTEM ROZGRYWEK: 
  W mistrzostwach prawo startu mają członkowie Zrzeszenia LZS, ULKS, LUKS, LKS, którzy 
przedstawią dowód tożsamości lub legitymację szkolną stwierdzającą miejsce zamieszkania, 
pracy lub nauki w danej gminie. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim 
w kategorii „open” dziewcząt i chłopców na dystansie 9 rund, tempo gry 10 minut na zawodnika.  
 

5. ZGŁOSZENIA: 
  Imienne zgłoszenia należy dokonać do 7 kwietnia br. na adres mailowy: biuro@lkszelow.pl. 
Niezbędne informacje przy wysłanych zgłoszeniach uczestnika warcabisty to: Imię i Nazwisko, 
data urodzenia. 

 

6. NAGRODY: 
 Za zajęcie I, II, III miejsca medale, dyplomy wg. kategorii (kobiet i mężczyzn) 

  Szkoły podstawowe do 10 lat (od 1 do 10 lat) 
  Szkoły podstawowe do 13 lat (od 11 do 13 lat) 
  Szkoły gimnazjalne do 16 lat (od 14 do 16 lat) 
  Szkoły ponadgimnazjalne do 19 lat (od 17 do 19 lat) 
  Uczestnik do 35 lat (od 20 do 35 lat) 
  Uczestnik powyżej 35 lat (powyżej 36 lat) 
  Za zajęcie I, II, III miejsca w punktacji drużynowej – puchary. 

 

        Każdy z uczestników jest przypisany tylko i wyłącznie do jednej kategorii wiekowej. 
 

7. UWAGI KOŃCOWE: 
   Interpretacja regulaminu należy do Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w porozumieniu z sędzią 
głównym. Ekipy zobowiązane są o przywiezienie ze sobą jednego kompletu warcabów i zegara 
na dwie osoby. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione. 

 

WZ LZS w Łodzi 


