Grand Prix Mazowsza w warcabach 2014
Turniej szósty – Marki
Warcaby 100-polowe
I.

Organizatorzy.
1. Zespół Szkół nr 2 w Markach.
2. Uczniowski Klub Sportowy „Struga”
3. Mazowiecki Okręgowy Związek Warcabowy.

II.

Cele zawodów.
1. Wyłonienie zwycięzców turnieju oraz zdobycie punktów w klasyfikacji Generalnej
Grand Prix Mazowsza w kategoriach wiekowych do lat 10, 13, 16 oraz powyżej 16 lat.
2. Popularyzacja sportu warcabowego.
3. Współzawodnictwo sportowe warcabistów.

III.

Termin i miejsce.
Turniej odbędzie się w dniu 06.12.2014 (sobota) w Markach w Zespole Szkół przy ul.
Wczasowej 5. Początek godzina 11.00, zapisy od 10.30.

IV.

Warunki uczestnictwa.
Turniej ma charakter otwarty. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani grą,
dzieci, młodzież oraz dorośli.

V.









VI.

System rozgrywek i tempo gry.
Turniej rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych – do 13 lat (urodzeni 1 stycznia
2001 i młodsi) oraz powyżej 13 lat (urodzeni 31 grudnia 2000 i starsi).
W turnieju do lat 13 prowadzona jest osobna klasyfikacja do lat 10 (urodzeni 1 stycznia
2004 i młodsi), natomiast w turnieju powyżej lat 13 prowadzona jest osobna
klasyfikacja do lat 16 (urodzeni 1 stycznia 1998 i młodsi).
W grupie do lat 13 turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry – 20 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii, czas trwania
jednej rundy – 40 minut.
W grupie powyżej lat 13 turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim na dystansie 7
rund. Tempo gry przy użyciu zegarów Fischera wynosi: 15 minut dla zawodnika + 5
sekund na każdy ruch. W przypadku braku odpowiednich zegarów elektronicznych –
20 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii, czas trwania jednej rundy 40
minut.
W przypadku zbyt małej liczby zawodników w którejś z grup sędzia może zmienić
system rozgrywek.
Obowiązują reguły Kodeksu Warcabowego PZWarc.

Wpisowe.
1. W turnieju w grupie wiekowej do lat 13 – 5 złotych dla wszystkich zawodników.
2. W turnieju w grupie wiekowej powyżej lat 13 – 10 złotych dla zawodników do lat 19
oraz 20 złotych dla zawodników powyżej lat 19 (urodzeni 31 grudnia 1993 i starsi).
3. Wpisowe zostanie w 90% przeznaczone na nagrody dla zwycięzców Grand Prix, 10%
wpisowego przeznaczone zostanie na koszty organizacyjne, w tym również koszty
związane ze zgłoszeniem turniejów do CR PZWarc.

VII. Punktacja Grand Prix.
Wyniki turnieju zostaną przeliczone na punkty Grand Prix (GP). Ilość punktów GP
zdobytych przez zawodnika oblicza się według wzoru:
GP = MC + WP+ SF + PR
Gdzie poszczególne składowe oznaczają:
GP – punkty Grand Prix
MC – zajęte miejsce liczone od końca tabeli (ostatnie miejsce – 1 pkt, przedostatnie
miejsce – 2 pkt itd.).
WP – wynik procentowy (np. przy 7 rundach 14 punktów w turnieju = 100 punktów w
klasyfikacji Grand – Prix, itd). Wynik procentowy zaokrągla się w górę do pełnych liczb.
SF – wartościowanie „Średni Solkoff” (tylko w turniejach rozgrywanych systemem
szwajcarskim).
PR – premia za zajęcie miejsca od 1 do 10, według poniższego wzoru
1 miejsce – 100 pkt
2 miejsce – 85 pkt
3 miejsce – 75 pkt
4 miejsce – 60 pkt
5 miejsce – 50 pkt
6 miejsce – 40 pkt
7 miejsce – 30 pkt
8 miejsce – 20 pkt
9 miejsce – 10 pkt
10 miejsce – 5 pkt
O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej Grand Prix decydują w kolejności:
1. Suma punktów z 4 turniejów Grand Prix, w których dany zawodnik wypadł najlepiej.
2. Suma punktów ze wszystkich 6 turniejów Grand Prix.
3. Większa liczba I, II, III ..... miejsc.
VIII. Nagrody.
1. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach do lat 10, 13, 16 i powyżej lat 16 – medale oraz
nagrody rzeczowe.
2. Pamiątkowe dyplomy dla 10 najlepszych zawodników w każdej kategorii.
3. Upominek dla najmłodszego zawodnika oraz najmłodszej zawodniczki.
IX.
Uwagi końcowe.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora Grand Prix.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
Lucyna Bańkowska tel. 508 218 034 l.bankowska@poczta.fm

