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1. CEL: 

 popularyzacja dyscypliny warcabowej wśród mieszkańców  

miasta i gminy Zelów, powiatu bełchatowskiego oraz regionu   

województwa łódzkiego. 

 uczczenie 65-lecia nadania praw miejskich dla Zelowa. 

2. HONOROWY PATRONAT: 

 Starosta Powiatu Bełchatowskiego  

 Burmistrz Zelowa  

3. ORGANIZATORZY: 

 Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie 

 Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi 

 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bełchatowie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Łobudzicach 

 Zelowska Sekcja Warcabowa 

4. TERMIN I MIEJSCE: 

 Mistrzostwa Zelowa w Warcabach 64-polowych odbędą się 9.10.2022r /niedziela/ 

 lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Łobudzicach,  gm. Zelów 

 godz. 900 – 940 przyjazd uczestników (potwierdzenie zgłoszeń) 

 godz. 950 odprawa techniczna i omówienie zasad 

 godz. 1000 otwarcie oraz rozpoczęcie mistrzostw 

 około 1430 zakończenie mistrzostw 
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5.   SYSTEM ROZGRYWEK: 

    W mistrzostwach prawo startu mają niezależnie od wieku mieszkańcy miasta i gminy 
Zelów, powiatu bełchatowskiego, oraz województwa łódzkiego, którzy wcześniej 
potwierdzą imienne zgłoszenia (zasady gry, oraz sposób zgłoszeń dostępny na stronie 
internetowej klubu) .Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim  
w kategorii „open” kobiet i mężczyzn na dystansie 9 rund. Obowiązywać będą przepisy 
Polskiego Związku Warcabowego. Czas gry na zawodnika zostanie omówione na odprawie 
technicznej w dniu zawodów. Punktacja drużynowa z reprezentacji miasta lub gminy będzie 
uwzględniona za okazaniem dowodu osobistego, decydować będzie aktualne zameldowanie 
uczestniczki/uczestnika, która będzie obowiązywała podczas zapisu w dniu zawodów 
mistrzostw.   W drużynowej punktacji w dniu zawodów po okazaniu miasta lub gminy 
potwierdzonego zgłoszenia jak i również uczestnictwa w dniu zawodów 
uczestniczka/uczestnik będzie za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej 
dopisany do drużynowej punktacji drużynowej. 

6. ZGŁOSZENIA: 

    Imienne zgłoszenia należy dokonać do 3 października br. (poniedziałek) uwzględniając 
datę urodzenia uczestnika, nazwę szkoły, klubu, gminy. Zgłoszenia prosimy wysyłać  
na adres mailowy biuro@lkszelow.pl, kontakt telefoniczny:  

 dla mieszkańców miasta i gminy Zelów: Magdalena Zawodzińska,  731-120-180 

 reprezentacje gmin/klubów - sprawy organizacyjne: Jacek Krajda,  695-955-524 

    Ponadto, informujemy, iż istnieje możliwość wcześniejszego zapisu po przez profil 
portalu społecznościowy MG LKS w Zelowie zachęcając jednocześnie do polubienia 
naszego profilu pod adresem: facebook.com/lkszelow 

    Każde imienne telefoniczne lub mailowe zgłoszenie będzie rejestrowane kolejnością 
zgłoszeń według godziny i daty wpłynięcia informacji o uczestnictwie. 

    Organizator dopuszcza po wyznaczonym terminie uprzedzając telefonicznie lub mailowo 
przyjęcie dodatkowych zgłoszeń uczestniczki/uczestnika w mistrzostwach Zelowa  
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w warcabach 64-polowych. Szczegółowy przebieg wraz z komunikatami organizacyjnymi 
będą udostępniane na naszych stronach internetowych. 

Informacja obsługi technicznej:  

Zwracamy się z prośbą do opiekunów klubów, reprezentacji poszczególnych gmin w dniu 
zawodów o przygotowanie pełnej listy uczestniczek/uczestników zawierających informacje 
takie jak nazwa klubu, szkoły oraz gminy, pełna data urodzenia uczestnika – jest to niezbędne 
przez system komputerowy do wyłonienia oraz przydzielenia uczestnika tylko i wyłącznie  
do jednej kategorii wiekowej. 

7. WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE: 

 za zajęcie I–III miejsca medale w poszczególnych  
kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 

 dziewczyny / chłopcy kat. wiekowa do 15 lat 

 dziewczyny / chłopcy kat. wiekowa do 20 lat 

 kobiety / mężczyźni kat. wiekowa do 30 lat 

 kobiety kat. wiekowa powyżej 30 lat 

 mężczyźni kat. wiekowa do 50 lat 

 mężczyźni kat. wiekowa powyżej 50 lat 

8. WYRÓŻNIENIA DRUŻYNOWE: 
za zajęcie I–II-III miejsca w punktacji drużynowej puchar 

Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka w kategorii kobiet  

i mężczyzn. (w klasyfikacji ogólnej mistrzostw w poszczególnej 

reprezentacji gminy punktują 3 najlepsze indywidualne wyniki  

wśród kobiet i mężczyzn + gospodarz OSP Łobudzice). 
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9. UWAGI KOŃCOWE: 

 organizatorzy zastrzegają prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.  

 ekipy zobowiązane są do przywiezienia ze sobą jednego kompletu zestawu warcabowego  
i zegara na dwie zawodniczki / zawodników.     

 dojazd i ubezpieczenie zawodników we własnych zakresie. 

 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zniszczone lub zaginione.  
 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów 
marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator Miejsko-Gminny Ludowy Klub 
Sportowy w Zelowie. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 
w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).  
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