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REGULAMIN 

INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW W WARCABACH KLASYCZNYCH 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

MIASTO/POWIAT 

 

 
Nauczyciel zobowiązany jest do dostarczenia przed zawodami „Oświadczenia 

uczestnika zawodów” dotyczące COVID-19 (załącznik dostępny na stronie 

www.mos-leszno.pl w zakładce „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”). 

W przypadku braku w.w. oświadczenia zawodnik nie będzie dopuszczony do startu w 

zawodach 

 
 
I. Uczestnictwo 

 W mistrzostwach uczestniczyć będzie młodzież urodzona w latach 2007-2008, 

posiadająca ważną legitymację szkolną. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 

8 uczestników. 

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

najlepszych chłopców  z zawodów powiatowych, z miasta Poznania po 4 (4 

dziewczynki i 4 chłopców) bez prawa kooptacji. Z powiatów, w których do 

zawodów zgłosiło się co najmniej 20 zawodników w każdej kategorii prawo startu 

w finale uzyskuje najlepszych 4 zawodników w kategorii dziewcząt i chłopców, 

chyba,  że komunikat organizacyjny określi inaczej. 
 

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i 

możliwościami organizacyjnymi,  szczegółowe informacje będą dostępne w 

komunikacie organizacyjnym zawodów. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone 

zgodnie z regulaminem XXIII WIMS i z przepisami PZWarc. Rozegrane będą 

systemem kołowym lu szwajcarskim kontrolowanym w zależności od ilości 

zawodników  na dystansie 7-miu lub 8-miu rund.  

Tempo gry po 10 minut + 5 sekund za ruch dla zawodnika na partię.  

W mistrzostwach obowiązują przepisy gry Kodeksu Warcabowego.  
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III. Punktacja 

O miejscu zawodnika/czki w mistrzostwach decyduje liczba zdobytych punktów: 2 

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

Punktacja odbędzie zgodnie z Kodeksem Warcabowym. 

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).  
 

IV. Zgłoszenia 

 Dziewczęta i chłopcy - zgłoszenia przez system srs.szs.pl do 4.02.2022r. 

  

V. Nagrody  

• 3 najlepszych zawodników otrzymuje medale.  
• Zawodnicy 1- 6 otrzymują dyplomy.  

 

Na turniej proszę zabrać wydrukowane zgłoszenie z systemu www.srs.szs.pl 

legitymacje szkolne uczestników. 

 


