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
- Urząd Gminy Lututów
- LKS „CZARNA DAMKA” Lututów
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Wieruszowie
- Regionalny Bank Spółdzielczy w Lututowie
3. TERMIN I MIEJSCE:
- Mistrzostwa odbędą się 25.10.2020r /niedziela/, Lututów
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, ul. Klonowska 3
- godz. 900 – 940 przyjazd uczestników (zgłoszenia)
- godz. 950 odprawa techniczna i omówienie zasad
- godz. 1000 otwarcie, rozpoczęcie mistrzostw
4. SYSTEM ROZGRYWEK:
- W mistrzostwach prawo startu mają członkowie Zrzeszenia LZS, ULKS, LUKS, LKS, którzy
przedstawią dowód tożsamości lub legitymację szkolną stwierdzającą miejsce zamieszkania,
pracy lub nauki w danej gminie. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim
w kategorii „open” dziewcząt i chłopców na dystansie 9 rund, obowiązujące przepisy Polskiego
Związku Warcabistów oraz tempo gry 10 minut na zawodnika zostanie omówione na odprawie
technicznej w dniu zawodów.
5. ZGŁOSZENIA:
- Imienne zgłoszenia należy dokonać do 19 października br. uwzględniając datę urodzenia, nazwa
szkoły, klubu, gminy, podczas zgłaszania uczestnika/ekipy na oby dwa adresy mailowe, które
podajemy poniżej:
- sędzia techniczny mistrzostw Jacek Krajda: 537-932-519, adres e-mail: biuro@lkszelow.pl
- sędzia główny mistrzostw Zygmunt Ślęzak: 693-373-484, adres e-mail: zslezak@o2.pl
- Informacja z obsługi technicznej:
Zwracam się z prośbą w dniu zawodów o przygotowanie pełnej listy uczestniczek/uczestników
zawierając 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, i z pewnością ułatwi i przyśpieszy
wprowadzanie niezbędne dane o uczestniku w systemie kojarzeń…

6. NAGRODY:
 za zajęcie I–III miejsca medale w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
 dziewczyny / chłopcy kat. wiekowa do 13 lat
 dziewczyny / chłopcy kat. wiekowa od 14 do 16 lat
 kobiety / mężczyźni kat. wiekowa od 17 do 20 lat
 kobiety kat. wiekowa powyżej 20 lat
 mężczyźni kat. wiekowa od 21 do 50 lat
 mężczyźni kat. wiekowa powyżej 51 lat
 za zajęcie I–III miejsca w punktacji drużynowej (1 zawodniczka + 3 zawodników) – puchary.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
- ekipy zobowiązane są do przywiezienia ze sobą jednego kompletu warcabów i zegara na dwie osoby.
- dojazd i ubezpieczenie zawodników we własnych zakresie.
- obowiązują przepisy Polskiego Związku Warcabowego
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zniszczone lub zaginione.
8. UWAGI I ZALECENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE: (COVID-19)
Zawodniczki i zawodnicy, opiekunowie, obsługa mistrzostw, organizatorzy winni posiadać we sobą
maseczki ochronne, lub przyłbice, jednocześnie informujemy, iż przed zawodami będzie mierzona
temperatura, z kolei młodzież przed 18-roku życia obowiązkowo musi posiadać oświadczenie zgody
rodziców na zmierzenie temperatury u swojego dziecka.
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Wszyscy 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 – Wojewódzkie
Zrzeszenie LZS w Łodzi. 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).

WZ LZS Łódź

Polecamy również Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
w Warcabach 64-polowych, które odbędą się w Drużbicach 8 listopada 2020 roku.
Regulamin na stronie internetowej Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi
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