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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 14- 2019/2020 

 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA 

POWIATU TURECKIEGO 

W WARCABACH KLASYCZNYCH 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

XXI  IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

TERMIN ZAWODÓW:  22 STYCZNIA 2020r. /środa/, godz. 10.15 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Klub „Tęcza” w Turku, ul. Spółdzielców 4 

 

KATEGORIE: IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (rocznik 2005-2006), 

   

W mistrzostwach uczestniczy młodzież urodzona w roku 2005 -2006 posiadająca ważną legitymację 

szkolną. 

W finale wojewódzkim startują minimum 2 najlepsze dziewczynki lub/i 2 najlepszych chłopców 

z zawodów powiatowych. 

W mistrzostwach powiatów startują najlepsi z zawodów miejsko - gminnych wg ustaleń 

powiatowych organizatorów sportu. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXI WIMS. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW: 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem XXI WIMS i regulaminem             

WZSS z terenu Powiatu Tureckiego oraz z przepisami PZWarc. 

Rozegrane będą systemem szwajcarskim kontrolowanym w zależności od ilości zawodników na 

dystansie 7-miu lub 8-miu rund. 

Tempo gry po 15 minut dla zawodnika na partię. 

W mistrzostwach obowiązują przepisy gry Kodeksu Warcabowego. 

 

 

 

PUNKTACJA 

O miejscu zawodnika/czki w mistrzostwach decyduje liczba zdobytych punktów: 2 pkt. za wygraną, 

1 pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną. 



Przy równej ilości punktów o miejscu zawodnika decyduje kolejno: średnia Buchholtza, pełny 

Buchholz, progresja, Berger, większa ilość zwycięstw, wynik bezpośredniej partii. 

Punktacja szkół prowadzona będzie wspólnie dla dziewcząt i chłopców. 

O miejscu szkoły w mistrzostwach decyduje suma punktów zdobytych przez jej zawodników 

liczonych odwrotnie do liczby startujących zawodników. 

Do punktacji szkół liczone będą punkty zdobyte max przez 4 zawodników (2 dz i 2 chł). 

 

 

NAGRODY: 

W kategorii (ID) zawodniczki/cy reprezentanci szkół otrzymują: 
- dyplomy i medale dla każdego zawodnika z miejsc I-III i trenera oraz szkół 
- puchar za I miejsce dla szkoły 

 

Prawo startu w finale wojewódzkim startują minimum 2 najlepsze 

dziewczynki lub/i 2 najlepszych chłopców z zawodów powiatowych. 
 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół; srs.szs.pl nie później niż do 21 STYCZNIA 2020 roku. 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

   

10.00   - przyjazd reprezentacji szkół 

10.00   - 10.15 - weryfikacja i potwierdzenie startu Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
 

14.00  - 15.00  dekoracja zawodników 

      

15.10 - zakończenie zawodów 

 

 

 

 

Mariusz Wachowicz – 601 147 812 

Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 

 

 


