
VIII Edycja Grand Prix Mazowsza w warcabach 

Grand Prix Mazowsza w warcabach to cykl czterech jednodniowych turniejów warcabowych 

rozgrywanych w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku. 

 

I. Organizatorzy 

 

Organizatorem cyklu 4 turniejów w ramach Grand Prix Mazowsza (GP Mazowsza) w 

warcabach jest Uczniowski Klub Sportowy „Struga” Marki (UKS Struga). 

 

Organizatorami poszczególnych turniejów mogą być kluby, szkoły, firmy, osoby fizyczne lub 

inne organizacje i stowarzyszenia, które przeprowadzą turniej zgodnie z regułami Kodeksu 

Warcabowego Polskiego Związku Warcabowego (PZWarc). Lista turniejów oraz ich 

bezpośrednich organizatorów znajduje się na końcu niniejszego regulaminu. 

 

II. Cele zawodów 

 

1. Wyłonienie zwycięzców poszczególnych turniejów warcabowych oraz całego Grand Prix 

Mazowsza w kategoriach wiekowych do lat 8, 10, 13, 16 oraz powyżej 16 lat. 

2. Popularyzacja sportu warcabowego. 

3. Współzawodnictwo sportowe warcabistów. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

Turnieje mają charakter otwarty. W turniejach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani 

grą, dzieci, młodzież oraz dorośli. 

 

IV. Ogólne zasady rozgrywania turniejów 

 

1. Z czterech turniejów dwa rozgrywane są w warcabach klasycznych 64-polowych i dwa w 

warcabach 100-polowych. 

 

2. Obowiązują reguły Kodeksu Warcabowego PZWarc. 

 

3. Turnieje rozgrywane są w czterech grupach wiekowych 

 

a) do 8 lat (rocznik 2012 i młodsi), 

 

b) do 10 lat (rocznik 2010 i młodsi), 

 



c) do 13 lat (rocznik 2007 i młodsi), 

 

d) powyżej 13 lat (rocznik 2006 i starsi). 

 

4. W turniejach powyżej lat 13 prowadzona jest osobna klasyfikacja do lat 16 (rocznik 2004 i 

młodsi). 

 

V. Szczegółowe zasady rozgrywania turniejów 

 

1. W warcabach klasycznych w grupach do lat 8, 10 oraz 13: system szwajcarski 9 rund, 

tempo gry – 15 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii, czas trwania jednej 

rundy – 30 minut. 

 

2. W warcabach klasycznych w grupie powyżej lat 13: system szwajcarski 7 rund, obowiązuje 

zasada minimeczy oraz losowanie ruchów i pozycji (załącznik 2,  szczegóły na stronie 

PZWarc. http://www.warcaby.pl/dokumenty/#mini-mecze). Tempo gry przy użyciu zegarów 

Fischera wynosi: 7 minut dla zawodnika + 5 sekund na każdy ruch. W przypadku braku 

odpowiednich zegarów elektronicznych – 10 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie 

partii, czas trwania jednej partii – 20 minut, czas trwania jednej rundy (minimeczu) – 40 

minut. 

 

3. W warcabach 100-polowych w grupach do lat 8, 10 oraz 13: system szwajcarski 7 rund, 

tempo gry – 20 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii, czas trwania jednej 

rundy – 40 minut. 

 

4. W warcabach 100-polowych w grupie powyżej lat 13: system szwajcarski 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. 

 

5. W przypadku zbyt małej liczby zawodników w którejś z grup sędzia może zmienić system 

rozgrywek oraz liczbę rund. 

 

VI. Wpisowe 

 

1. W turniejach w grupach wiekowych do lat 8, 10 oraz 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 (rocznik 2000 i starsi). 

 

3. 80% wpisowego zostanie przeznaczone na nagrody dla zwycięzców Grand Prix, 20% 

wpisowego przeznaczone zostanie na wydatki organizacyjne w tym również koszty związane 

ze zgłoszeniem turniejów do CR PZWarc. 

 

http://www.warcaby.pl/dokumenty/#mini-mecze


 

VII. Punktacja Grand Prix 

 

Wyniki każdego turnieju zostaną przeliczone na punkty Grand Prix (GP). Ilość punktów GP 

zdobytych przez zawodnika oblicza się według wzoru: 

 

GP = MC + WP + 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). 

 

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 

Wszystkie wyniki zaokrągla się w górę do pełnych liczb. 

 

Zawodnicy którzy wystartowali we wszystkich 4 turniejach otrzymują w klasyfikacji 

generalnej dodatkową premię za aktywność – 10 pkt. 

O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej Grand Prix decydują w kolejności: 

 

1. Suma punktów z 3 turniejów Grand Prix, w których dany zawodnik wypadł najlepiej. 

 



2. Suma punktów ze wszystkich 4 turniejów Grand Prix. 

 

3. Większa liczba I, II, III ….. miejsc. 

 

VIII. Nagrody 

 

1. W każdym z czterech turniejów za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach do lat 8, 10, 13, 16 i 

powyżej lat 16 – medale, nagrody rzeczowe oraz upominki dla najmłodszego zawodnika i 

najmłodszej zawodniczki. 

 

2. W klasyfikacji końcowej całego cyklu Grand Prix Mazowsza: 

 

za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach do lat 8, 10, 13, 16 i powyżej lat 16 – puchary, 

 

za zajęcie miejsc 1- 6 w kategoriach do lat 8, 10, 13, 16 – nagrody rzeczowe. 

 

3. W klasyfikacji końcowej całego cyklu Grand Prix Mazowsza zawodnicy w turnieju 

powyżej lat 13 otrzymują nagrody pieniężne w wysokości: 

 

I miejsce – 40% kwoty przeznaczonej na nagrody 

 

II miejsce – 30% kwoty przeznaczonej na nagrody 

 

III miejsce – 20% kwoty przeznaczonej na nagrody 

 

IV miejsce – 10% kwoty przeznaczonej na nagrody 

 

Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej wynosi 750 zł. 

 

4. Pamiątkowe dyplomy dla 10 najlepszych zawodników w każdej kategorii. 

 

5. W turnieju powyżej lat 13 zawodnik w wieku do lat 16 może wygrać jednocześnie dwie 

nagrody –  nagrodę w klasyfikacji do lat 16 oraz w klasyfikacji powyżej lat 16. Zasada ta 

odnosi się zarówno do każdego z czterech turniejów, jak i do klasyfikacji końcowej GP. 

 

IX. Uwagi końcowe 

 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora Grand Prix. 

 

2. Uczestnik wyraża zgodę na formę otwartą dla innych osób a także na filmowanie i 

fotografowanie przebiegu rozgrywek. 

 

3. Udział w GP Mazowsza jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora 

wizerunku uczestnika w celach promocyjno – informacyjnych. Uczestnik turnieju wyraża 

zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji turnieju w 

przypadku transmisji on-line turnieju, publikacji zdjęć, filmów z turnieju i imprez 



okolicznościowych organizowanych przez UKS Struga i jego patronów i donatorów. 

 

4. Zgłoszenie udziału w którymkolwiek z turniejów rozgrywanych w ramach GP Mazowsza 

jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane przetwarzane będą 

przez UKS STRUGA z siedzibą w Markach, ul. Wczasowa 5 w celach informacyjnych, 

organizacyjnych turnieju, promocyjnych i marketingowych i w zakresie umożliwiającym 

weryfikację wieku zawodników oraz publikację wyników (imię, nazwisko, data urodzenie, 

klub lub miejscowość). 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w 

turnieju. 

 

6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celu związanym z realizacją turnieju. Administratorem danych 

osobowych przetwarzanych w związku z realizacją turnieju jest Organizator. 

 

7. Każdy Uczestnik turnieju posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich 

poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

 

8. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na tablicy turniejowej oraz na stronach: 

https://gpmazowsza.wordpress.com , marki.net.pl/uks oraz w siedzibie organizatora. 

 

9. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: 

 

Monika Adamczyk tel. 519151152 monika.adamczyk@warcaby.pl  

 

Janusz Koszewski tel. 533610825 jako40@onet.pl 

  

X. Planowane turnieje 

 

Turniej 1:  8 lutego 2020, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, al. Jana Pawła II 20, 05-

250 Radzymin. Początek godzina 11.00, zapisy od 10.30, warcaby 64-polowe. 

 

Turniej 2: dzień i miejsce rozgrywek zostaną podane w terminie późniejszym. 

 

Turniej 3: dzień i miejsce rozgrywek zostaną podane w terminie późniejszym. 

 

Turniej 4: dzień i miejsce rozgrywek zostaną podane w terminie późniejszym. 

 

https://gpmazowsza.wordpress.com/
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