
REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW POWIATU ZAMOJSKIEGO I MIASTA ZAMOŚĆ LZS

W WARCABACH 100-POLOWYCH 
NA 2014 ROK

I. Cele Mistrzostw:
- Popularyzacja gry w warcaby 100-polowe na terenie Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego,    
wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalmych i klubów sportowych.
- Wyłonienie Mistrzów Powiatu i Miasta Zamość w poszczególnych kategoriach wiekowych.

II. Organizator: Głównym Organizatorem Mistrzostw jest Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu przy wsparciu finansowym Miasta Zamość i Powiatu 
Zamojskiego oraz organizacyjnym Zespołu Szkól nr 5 w Zamościu.

III. Termin i miejsce: Zawody odbędą się w dniu 5 kwietnia br. (sobota) w Zespole Szkół nr 5       
w Zamościu ul. B. Prusa . Początek gier godz. 10.00. Potwierdzenie zgłoszenia do godziny 9.30    
w dniu zawodów.

IV. Kategorie wiekowe i zgłoszenia: klasa I-III dziewczęta szkoły podstawowe, klasa I-III chłopcy 
szkoły podstawowe, IV-VI dziewczęta szkoły podstawowe, klasa IV-VI chłopcy szkoły 
podstawowe, dziewczęta gimnazja, chłopcy gimnazja, seniorki – rocznik 1997 i starsze, seniorzy – 
rocznik 1997 i starsi. Każda jednostka może zgłosić po 2 zawodników w każdej kategorii 
wiekowej.

V. System rozgrywek i czas gry: system rozgrywek i czas gry jest uzależniony od ilości 
zgłoszonych zawodników i zostanie podany przed ich rozpoczęciem.

VI. Klasyfikacje: podczas Mistrzostw będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa dla szkół 
podstawowych, gimnazjów.

VII. Zgłoszenia: zgłoszenia z podaniem imion i nazwisk  zawodników w poszczególnych 
kategoriach wiekowych należy dokonać drogą elektroniczną do dnia 28 marca br. e-mail 
lzszam@op.pl. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

VIII. Nagrody: zawodnicy za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej otrzymują medale i 
pamiątkowe dyplomy. Szkoły za zajęcie miejsc I-III  otrzymają pamiątkowe puchary. Wyróżnienia 
otrzymają również najstarszy i najmłodszy zawodnik mistrzostw.

IX. Finansowanie: koszty organizacji Mistrzostw pokrywają organizatorzy a koszty dojazdu i 
uczestnictwa zgłaszające jednostki.

X. Uwagi końcowe:
- Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZW.
- Zawody są ubezpieczone.
- Organizator zastrzega sobie zmiany w interpretacji regulaminu.
- Każdy zawodnik musi posiadać legitymacje szkolną lub inny dokument tożsamości.
- Sędzią Głównym zawodów jest pan Grzegorz Pańko.

                                             Serdecznie zapraszamy
                                                                                Organizatorzy


