
                        

 REGULAMIN
XVIII OGÓLNOPOLSKI MEMORIAŁ im. MARIANA RATKOWSKIEGO

W WARCABACH 100 -POLOWYCH

I. ORGANIZATORZY

1. OKSiR Wisznia Mała.

II. CEL IMPREZY

1. Wyłonienie zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Popularyzacja gry w warcaby oraz  propagowanie form spędzania wolnego czasu.

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

1. Zawody zostaną rozegrane w dniu 15.11.2015r. Niedziele (zmiana terminu) w  Piotrkowiczkach, ul. Spacerowa
62.
2. Przyjazd i zgłoszenie zawodników w dniu zawodów do godz. 930.
3. Rozpoczęcie turnieju godz. 1000.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem po 20 min. na zawodnika.
2. O kolejności zdobytych miejsc decyduje regulamin Polskiego Związku Warcabowego.

V. KATEGORIE WIEKOWE

1. orliczki- orlicy (do 10 lat) 2. młodziczki- młodzicy (do 13 lat) 3.kadetki- kadeci (do 16 lat)              
4. juniorki- juniorzy (do19 lat) 5. seniorki- seniorzy (powyżej 19 lat)

VI. NAGRODY

1.  Dla  zawodników zajmujących  miejsca  od  I-III  w poszczególnych  przewidzianych  kategoriach  nagrodami  są
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
2. Pozostałe miejsca uhonorowane zostaną dyplomami uczestnictwa oraz dodatkowo nagrodami rzeczowymi dla
najmłodszych uczestników turnieju.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany poszczególnych punktów regulaminu oraz do zmian czasowych  
w szczegółowym harmonogramie turnieju, po uprzednim poinformowaniu uczestników.
2. Organizator zapewnia sędziów, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem turnieju.
3. Za udział w Memoriale pobierane będzie wpisowe w wysokości 10 zł. od osoby, z przeznaczeniem tej kwoty na
napoje i gorący posiłek (za zawodników reprezentujących OKSiR Wisznia Mała nie będzie pobierane wpisowe-
koszty reprezentacji ponosi OKSiR Wisznia Mała).
4. Organizatorzy zwracają się z prośbą o przywiezienie zegarów.
5. Zgłoszenia do Turnieju można przesyłać na załączonym do regulaminu  formularzu do dnia 12.11.2015r.
pocztą na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
lub e-mail: oksir@wiszniamala.pl  , bajkowski@op.pl
tel/fax 71/312 70 76, 501 411 229

Ze sportowym pozdrowieniem
  OKSiR Wisznia Mała
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