
REGULAMIN 
Otwartych Mistrzostw Zrzeszenia LZS 

w warcabach 100-polowych w dniach 7 – 9 grudnia 2012r. 
 
1. Organizatorzy: 

- Urząd Marszałkowski w Łodzi 
- Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie 
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi 
- Rada Powiatowa  Zrzeszenia LZS w Wieruszowie 
- Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 
- Gmina Lututów 
- LKS Czarna Damka Lututów 

 
2. Cel rozgrywek: 

- wyłonienie indywidualnych mistrzów Zrzeszenia LZS wśród dorosłych oraz młodzieŜy do lat 10, 13, 
16 zarówno dziewcząt jak i chłopców w warcabach 100-polowych. 

 
3. Termin i miejsce rozgrywek: 

Od 7 – 9 grudnia 2012 r.  I runda 7 grudnia godz. 7.45 
Miejsce gry, zakwaterowanie i wyŜywienie Dom Wczasów Dziecięcych w Głazie gm. Galewice pow. 
Wieruszów. 
Przyjazd zawodników 6 grudnia 2012 r. w godzinach popołudniowych. 

 
4. Warunki uczestnictwa: 

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z licencją PZW. Licencję będzie moŜna wykupić przed 
zawodami po złoŜeniu stosownych dokumentów. 
Prosimy o potwierdzenie udziału do 30.11.2012 r. Tel. 693 373 484 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej zslezak@o2.pl  

 
5. Koszty uczestnictwa: 

Koszty przyjazdu, wyŜywienia i noclegu pokrywają zainteresowane osoby i kluby (3x65zł=195zł+45zł 
wpisowe w całości przeznaczone na nagrody). Płatność  240 zł na miejscu przed rozpoczęciem 
zawodów. 

 
6. System rozgrywek: 

Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Czas trwania jednej 
partii – 1,5 godz na zawodnika. Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch grupach : kobiety i 
męŜczyźni. Klasyfikacja druŜynowa na podstawie wyników indywidualnych – 3 najlepszych 
zawodników z grupy męskiej plus jedna zawodniczka z turnieju kobiecego. Zawody przeprowadzi 
sędzia z licencją PZW. 

 
7. Przepisy gry: 

Rozgrywki zostaną rozegrane według Kodeksu PZW. 
 
8. Nagrody: 

Za miejsca I – III w kat. Kobiet i męŜczyzn – puchary, medale, dyplomy. Minimum za miejsca I – III 
nagrody pienięŜne. 
Za miejsca I – III w kat. MłodzieŜowej –  medale i dyplomy 
Kategoria druŜynowa – puchary, medale i dyplomy 

 
9. Uwagi końcowe: 

Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w regulaminie zawodów. 
 
 

Organizatorzy serdecznie zapraszają. 


