Regulamin Grand Prix Polski 2021
1. Organizatorem cyklu zawodów o Grand Prix Polski z upoważnienia Polskiego Związku
Warcabowego jest Wielkopolski Związek Warcabowy przy współpracy z:
- UKS Roszada Lipno
- UKS Komorzanka Komorze
- MKSW Pat Miejska Górka
- OKS Sokół Wrocław
- LKS Czarna Damka Lututów
Dyrektorem Turniejów jest Zbigniew Myszuk.
2. W turniejach z cyklu Grand Prix Polski mogą brać udział wszyscy chętni po opłaceniu
wpisowego. Płatność na rachunek Wielkopolskiego Związku Warcabowego:
94 8669 0001 2003 0032 1987 0001 (BS we Wschowie o//Miejska Górka)
lub gotówką przed zawodami u organizatora.
3. Wpisowe grupowe w wysokości 500 zł, opłacone jednorazowo przez Klub do
31.03.2021 za wszystkich zawodników biorących udział w całym cyklu zawodów.
Wpisowe indywidualne w wysokości 10 zł dla uczniów i studentów oraz 20 zł dla osób
dorosłych, płatne przed każdym turniejem oddzielnie.
4. Klub, członek PZWarc, który opłacił wpisowe w wysokości 500 zł może się ubiegać o
organizację jednego z 10 turniejów. Każdy organizator turnieju jest zobowiązany
zapewnić na własny koszt obsadę sędziowską, nagrodzić najlepsze trójki zawodników
w każdej grupie pucharami lub medalami oraz wszystkich zawodników dyplomami.
Organizator turnieju ma prawo ufundowania dodatkowych nagród.
5. Zgłoszenia
do
24
godzin
przed
każdym
turniejem
na
e-mail:
warcaby@okssokol.wroclaw.pl z kopią do Dyrektora Turnieju zbigniewmyszuk2@op.pl
lub w miarę wolnym miejsc do 15 minut przed zawodami.
6. Zawody o Grand Prix Polski obejmują 10 niezależnych turniejów organizowanych w
2021 r., w czterech grupach wiekowych:
- Ekstraliga - uczestniczą osoby urodzone w roku 2007 i wcześniej,
- Liga Młodzików - uczestniczą zawodnicy urodzeni w latach 2008-2010,
- Liga Orlików - uczestniczą zawodnicy urodzeni w latach roku 2011-2012,
- Liga Żaków - uczestniczą zawodnicy urodzeni w roku 2013 i później.
7. Każdy turniej będzie rozgrywany na dystansie minimum 7 rund i z czasem gry
minimum 15 minut + 5 sekund na zawodnika.
8. Do punktacji końcowej zalicza się 7 najlepszych turniejów, a 3 najsłabsze są
odrzucane (można w nich nie startować).
9. Każdy zawodnik otrzymuje za turniej do punktacji końcowej punkty będące sumą
ilości punktów zdobytych w zawodach i punktów za miejsce.
10. Punkty za miejsce uzyskuje się wg zasady:
I
II
III
IV

-

miejsce - 50 pkt,
miejsce - 47 pkt,
miejsce - 45 pkt,
miejsce - 44 pkt,
każde następne o jeden punkt mniej, nie mniej jednak niż jeden.

11. Z każdego turnieju najlepsze dwie dziewczynki i dwóch chłopców uzyskuje prawo
awansu do następnego turnieju:
- z Ligi Żaków do Ligi Orlików,
- z Ligi Orlików do Ligi Młodzików,
- z Ligi Młodzików do Ekstraligi.
W wyższej lidze mają prawo pozostać zawodnicy, którzy uzyskali wynik 50%+1
punktów, pozostali powracają do swojej ligi. Nie można awansować o dwie ligi.
12. Zawodnicy grający w ligach wyższych za udział uzyskują z urzędu 60 pkt (plus
zdobyte).
13. W przypadku braku możliwości rozegrania 10 turniejów do klasyfikacji końcowej
zalicza się zawodnikom:
- przy 9 turniejach
- 7,
- przy 8 turniejach
- 6,
- przy 7 turniejach
- 5,
- przy 6 turniejach
- 5 turniejów.
14. Klasyfikacja końcowa jest podawana w 8. kategoriach:
- żaczki (do 8 lat),
- żacy (do 8 lat),
- orliczki (do 10 lat),
- orlicy (do 10 lat),
- młodziczki (do 13 lat),
- młodzicy (do 13 lat),
- ekstraliga kobiety,
- ekstraliga mężczyźni.
15. Przy równej ilości punktów decydują lepsze miejsca w turniejach, w których startowali
zainteresowani zawodnicy.
16. Nagrody końcowe:
- w każdej z 8. kategorii pierwsze trzy osoby zostaną nagrodzone
pucharami i dyplomami,
- w kategoriach młodzieżowych za miejsca 1-3 zostaną wręczone nagrody
rzeczowe (niespodzianki); pozostali zawodnicy otrzymają dyplomy,
- w Ekstralidze za I-miejsce 600 zł, II-miejsce 400 zł, III-miejsce 200 zł,
- w Ekstralidze najwyżej sklasyfikowana kobieta (po za podium) - 200 zł.
17. Organizator ma prawo zmiany puli nagród w sytuacji braku możliwości rozegrania
minimum 6 turniejów. W przypadku rozegrania 10 turniejów pula nagród może zostać
zwiększona. Podczas zakończenia turnieju obecność zawodników obowiązkowa w
strojach sportowych. Nieobecność zawodnika na zakończeniu Grand Prix Polski jest
równoznaczna z rezygnacją z nagrody.
18. Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są kluby lub prawni opiekunowie.
19. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego PZWarc. Wyniki i aktualne
klasyfikacje będą umieszczane na stronie www.okssokol.wroclaw.pl.
20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Turnieju.

