
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STRUGA 
URZĄD MIASTA MARKI 

POLSKI ZWIĄZEK WARCABOWY 
 

organizują 
 

25 LISTOPADA 2006 ROKU 
 

Otwarte Mistrzostwa Polski  
w warcabach aktywnych 64 polowych 

 
 
1. Organizator 

- Uczniowski Klub Sportowy „STRUGA” 
- Urząd Miasta Marki 
- Polski Związek Warcabowy 
 

2. Cel rozgrywek 
- wyłonienie mistrzów Polski wśród młodzieży i dorosłych w warcabach 64 polowych aktywnych 
- popularyzacja warcabów 
 

3. Termin i miejsce rozgrywek 
25 listopada 2006 r. (sobota), godz. 1100-1800, Zespół Szkół Nr 2 w Markach, ulica Wczasowa 5. 
 

4. Warunki uczestnictwa 
W mistrzostwach mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą swój udział i wpłacą wpisowe 
w dniu zawodów, lub do dnia 20 listopada 2006 na rachunek bankowy UKS Struga Marki, nr 
rachunku: 92 8015 0004 2002 8525 2020 0001 Spółdzielczy Bank Ogrodniczy O/Marki. Prosimy o 
potwierdzenie udziału zawodników do dnia 23 listopada 2006 telefonicznie (tel. 0-22 781-33-36) lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: uksstruga@marki.net.pl).  
 

5. Koszty uczestnictwa (wpisowe) 
Młodzież do lat 16     10zł 
Młodzież od lat 16 i starsi  20 zł 
 

6. System rozgrywek 
Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund. 
Czas trwania jednej partii – 15 minut dla zawodnika. 
Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: 
I grupa:  młodzież do lat 16 (urodzeni 01.01.1990 i młodsi) 
II grupa:  młodzież powyżej 16 lat i dorośli 
W grupach nie ma podziału na płeć męską i żeńską (grają razem). 
 

7. Przepisy gry 
Mistrzostwa zostaną rozegrane według zasad Kodeksu Warcabowego i przeprowadzi je sędzia PZWarc. 
 

8. Nagrody 
Kategoria do 16 lat: 
- puchary 
- nagrody rzeczowe (I-IV miejsca) 
 

Kategoria od 16 lat: 
- puchary 
- nagrody pieniężne (I-III miejsce) z wpisowego kat. starszej wg schematu:  I–50%,  II–30%,  

III–20% wart. wpisowego 
 

9. Uwagi końcowe 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów.  
Wszelkich informacji o turnieju udziela Jarosław Suchecki pod nr tel. 781-33-36, 
e-mail: uksstruga@marki.net.pl. 

 
Organizatorzy Serdecznie Zapraszają 
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