
REGULAMIN 
I INDYWIDUALNYCH   MISTRZOSTW POMORSKIEGO  

ZRZESZENIA LZSW GDAŃSKU W  WARCABACH 100 POLOWYCH
O Puchar Przewodniczącego PZ LZS w Gdańsku  

Trąbki Wielkie dn. 18.11.2017 r.
Turniej jest dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego 

1. CEL- popularyzacja warcabów wśród dzieci i młodzieży, seniorów- wyłonienie   mistrzów Pomorskiego Zrzeszenia   LZS w Gdańsku  w poszczególnych kategoriach wiekowych  
2. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY - Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku- Urząd Marszałkowski w Gdańsku- Starostwo w Pruszczu Gdańskim - Urząd  Gminy Trąbki Wielkie- Gminne Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wielkich - GOKSiR w Trąbkach Wielkich 
3 . Patronat:  honorowy:    Piotr Klecha Przewodniczący PZ LZS w Gdańsku, 
                        Błażej Konkol Wójt Gminy Trąbki Wielkie  medialny:  Redakcja  Dziennik  Bałtycki  Polska  –  Echo  Pruszcza  w  Pruszczu 
Gdańskim  4. TERMIN I MIEJSCE18 listopada  2017 r.  sala widowiskowa GOKSiR w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 4 godz.  9:00 – przyjazd uczestnikówgodz.  9:30 – odprawa technicznagodz. 10:00 – otwarcie turnieju
Zakończenie zawodów planowane jest około godziny 14-tej 

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRYTurniej zostanie rozegrany systemem kołowym lub szwajcarskim w zależności od ilości zawodników, tempo gry: 10 minut dla zawodnika na całość partii. -  nr startowe ustalane będą na podstawie posiadanych aktualnych rankingów,  - kojarzenie komputerowe programem Chess Arbiter Pro 2016,  - zawodnik/czka za wygraną partię otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt. oraz za przegraną 0 pkt.  - o kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów,  - w przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności rozstrzygnie dodatkowa pomocnicza punktacja : a. - metoda Buchholza z potrąceniem skrajnych rezultatów - tzw. średni Buchholz b. - metoda Buchholz c. – liczba zwycięstw 
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d. - progresja  Obowiązują aktualne przepisy gry warcabów
6. ZGŁOSZENIAZgłoszenia należy dokonać do 16.11.2017r.    na adres mailowy:
lzs@e-trabki.pl ,  lub telefonicznie  508 395 907 ( Roman Zielke)Niezbędne informacje przy  zgłoszeniach uczestnika warcabisty to:Imię i Nazwisko, rok urodzenia,  reprezentuje klub/gmina, miejsce zamieszkaniaListę  potwierdzonych  zawodniczek  i  zawodników  oraz  wyniki  po  zawodach  w  dniu zawodów będzie można sprawdzić na stronie: www.lzs.e-trabki.pl,
7. NAGRODYa) za I-III m-ce, medale, dyplomy i puchary w kategoriach open - dziewcząt i chłopców, seniorek i seniorów 
8.UCZESTNICY:Turniej rozegrany zostanie w kategorii  „open” dziewcząt i chłopców do lat 15 rocz. 
2002 i młodsi oraz  seniorek i seniorów rocz. 2001 i starsi 

UWAGA:  w  turnieju  może  tylko  wystartować  ograniczona  liczba  zawodników 
zawodniczek.  Zapewniamy  start  50-ciu  uczestnikom.  O  przyjęciu  zgłoszenia  do 
turnieju  decydować będzie data zgłoszenia! 

9. SPRAWY FINANSOWE:  Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy, natomiast koszty związane z przejazdem na zawody i  ubezpieczeniem zabezpieczają organizacje delegujące lub we własnym zakresie uczestnicy/czki turnieju. 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: -  sprzęt zapewnia organizator, -  w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator, -  za rzeczy zagubione i zaginione podczas turnieju Organizator nie odpowiada, -  obsadę sędziowska zabezpiecza PZ LZS i GZ LZS,  - w trakcie trwania turnieju ostateczna decyzja należy do sędziego głównego wszyscy uczestnicy  turnieju  obowiązani  są  do  posiadania  dowodu  tożsamości,  legitymacji szkolnej,  badania  lekarskiego  lub  dostarczenia  oświadczenia  o  stanie  zdrowia 
załącznik nr 1 i 2 rodzic , opiekun do lat 18.
( w dniu zawodów będą dostępne w sekretariacie zawodów),  start osób pow. 18 
lat  bez  aktualnego  badania  jest  możliwy  wyłącznie  na  odpowiedzialność 
zawodnika /czki.-  wszyscy uczestnicy turnieju są ubezpieczeni od NNW w trakcie trwania zawodów, -  za szkody powstałe w miejscu turnieju ponosi osoba/y winna/e ich spowodowania,  - za powstałe wypadki z winy uczestników turnieju oraz osób postronnych Organizator nie odpowiada, 
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 -  komunikat  końcowy  z  wynikami  turnieju  będzie  można  odebrać  po  zakończeniu zawodów w sekretariacie zawodów, będzie również zamieszczony na stronie Gminnego Zrzeszenia  LZS  w  Trąbkach  Wielkich  -  www.lzs.e-trabki.pl  –  oraz  na  www.lzs-
pomorski.pl,  - w przypadku spóźnienia się na start w I rundzie zawodnik/czka zostaje dopuszczona do gry od II rundy,  - prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatora.  - przystępując do zawodów uczestnicy tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie i  udostępnianie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach i filmach w prasie i internecie. - Nieobecność podczas ceremonii zakończenia jest równoznaczna z dyskwalifikacją bez prawa do jakichkolwiek roszczeń, nagród - wszelkie sytuacje szczególne, indywidualne należy zgłosić do organizatora -  w  przypadku  niejasności,  organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  ostatecznej interpretacji regulaminu. 
Gdańsk 2017 r.                                      ZA KOMITET ORGANIZACYJNY

 
 
Prezes GZ LZS w Trąbkach Wielkich ( - ) Roman Zielke 
                                                                                              Wiceprzewodniczący PZ LZS w Gdańsku 

                                                                                                            ( - ) Jan Trofimowicz jr.
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