
REGULAMIN 

INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW  

ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W WARCABACH 100. POLOWYCH. 

Lututów – 23.10.2022 r. 

1. CEL 

- popularyzacja warcabów wśród mieszkańców województwa łódzkiego, 

- wyłonienie indywidualnego i drużynowego Mistrza Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego 

 

2. ORGANIZATORZY 

- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi 

- Urząd Marszałkowski w Łodzi 

- LKS „CZARNA DAMKA” Lututów  

- Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie 

- Gmina Lututów 

- Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Dnia, 23.10.2022 r. (Niedziela) – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie,  

ul. Klonowska 3 

godz. 9:00 do 9.40 – przyjazd uczestników (zgłoszenia) 

godz. 9:50              – odprawa techniczna 

godz. 10:00            – otwarcie turnieju 

godz. 10:10            – rozpoczęcie zawodów 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK 

W mistrzostwach prawo startu mieszkańcy terenów wiejskich i małych miast, którzy przedstawią dowód 

tożsamości lub legitymacje szkolną stwierdzającą miejsce zamieszkania. 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim w kategorii „open”  kobiet i mężczyzn, 

na dystansie 9 rund tempo gry 10 minut na zawodnika/czki. Obowiązują przepisy PZ Warcabistów  

 

5. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20.10.2022 r ( imię nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły, klubu, 

gminy).  Zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: zslezak@o2.pl 

 

- sędzia mistrzostw Zygmunt Ślęzak: Tel. 693373484, adres e-mail: zslezak@o2.pl, biuro@lodzkielzs.pl  

 

6. NAGRODY 

Kategorie wiekowe kobiet: do 10 lat, do 13 lat, 14-16 lat, 17-20 lat, powyżej 20 lat  

Kategorie wiekowe mężczyzn: do 10 lat, do 13 lat, 14-16 lat, 17-20 lat, 21-50 lat, powyżej 51 lat 

- za I – III m-ce medale w kategorii kobiet i mężczyzn: 

- za zajęcie I-III miejsca w punktacji drużynowej (jedna kobieta i 3 mężczyzn)– puchary. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

Ekipy zobowiązane są do przywiezienia ze sobą zegarów i warcaby, po 1 komplecie na dwie osoby. 

Dojazd, wyżywienie i ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zniszczone czy zagubione podczas zawodów. 

Obowiązują przepisy PZWarc. 

                                                                                                                  WZ LZS Łódź 
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