REGULAMIN
Otwartych Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS
w Warcabach 100-polowych
Głaz, 12-15.12.2019
1. Cel zawodów:
 Wyłonienie Indywidualnych i Drużynowych Mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS na
2019 rok oraz młodzieży do lat 10, 13, 16, senior 50+ zarówno dziewcząt jak i
chłopców.
 Propagowanie sportu warcabowego.
 Możliwość współzawodnictwa sportowego oraz podnoszenia umiejętności gry
w warcaby 100 – polowe.
 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację.
2. Organizatorzy:
 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
 Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi
 LKS „CZARNA DAMKA” Lututów
 Gmina Lututów
3. Termin i miejsce:
- 12-15 grudnia 2019 roku
- Miejsce gry, zakwaterowanie i wyżywienie: Dom Wczasów Dziecięcych w Głazie gm.
Galewice pow. Wieruszów.
- Przyjazd zawodników 12 grudnia 2019r. w godz. popołudniowych. Odprawa techniczna
godz. 20.30.
4. Warunki i koszt uczestnictwa:
- W zawodach mogą startować wyłącznie zawodnicy z licencją PZW.
- Możliwość wyrobienia licencji na miejscu.
- Prosimy o potwierdzenie udziału do 1 grudnia 2019 roku nr tel. 693 373 484 lub mailowo
zslezak@o2.pl
- Koszty przyjazdu, wyżywienia i noclegu pokrywają zainteresowane osoby, kluby lub
Wojewódzkie Zrzeszenia LZS 3x80 zł + 60 zł wpisowe = 300 zł płatne przed rozpoczęciem
zawodów lub na konto Czarna Damka: 58 9256 0004 0002 6547 3000 0010.
5. System rozgrywek i tempo gry:
- System szwajcarski (7 rund) I runda piątek 13.12.2019 godz. 8.00.
- Zakończenie niedziela 15.12 godz. 12.30.
- Tempo gry 90 minut na zawodnika.
- Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch grupach: kobiet i mężczyzn.
Klasyfikacja drużynowa na podstawie wyników indywidualnych – 3 najlepszych
zawodników z grupy męskiej plus jedna zawodniczka z turnieju kobiecego.
Zawody przeprowadzi sędzia z licencją PZW.

6. Nagrody:






Puchary i medale za miejsca I - III kobiet i mężczyzn.
Medale za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej, za I miejsce również
statuetka.
Klasyfikacja drużynowa - puchary i medale.
Dla najlepszych w kat. OPEN nagrody pieniężne (minimum 100% wpisowego).
Nagrody niespodzianki.

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

