
XVI WSPÓŁZAWODNICTWO 
SPORTOWO-REKREACYJNE SOŁECTW 

GMINY POSTOMINO W ROKU 2013 

 
 

   REGULAMIN 
     TURNIEJ O PUCHAR 

    WÓJTA GMINY POSTOMINO 
    w WARCABACH STUPOLOWYCH 

      Staniewice, 16 listopada 2013r. 
 
 
 
1.CELE 
- popularyzacja gry w warcaby wśród mieszkańców gminy Postomino 
- wyłonienie najlepszej drużyny sołeckiej 
2. ORGANIZATORZY 
- Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
- Szkoła Podstawowa w Staniewiczach 
3. TERMIN I MIEJSCE 
-16 listopada 2013r. (sobota) – Szkoła Podstawowa w Staniewicach 
- godz. 9.30 – przyjazd i zgłoszenie zawodników, drużyn 
- godz. 9.50 – odprawa techniczna 
- godz. 10.00 – otwarcie turnieju, pierwsze mecze 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
- turniej ma charakter otwarty, obowiązuje zgłoszenie pisemne lub telefoniczne na adres 
Centrum Kultury i Sportu w Postominie do dnia 8 listopada 2013r. 
- sołectwo wystawia tylko jedną 3-osobową drużynę, w składzie której musi być minimum  
  jedna kobieta 
- w zależności od liczby zgłoszony drużyn organizator podejmie decyzję o systemie rozgrywek 
5. ZASADY GRY 
- posuwamy się kamieniami tylko do przodu po czarnych polach 
- bicia wykonujemy do przodu i do tyłu 
- gdy dotkniemy kamienia i nie powiemy „poprawiam” obowiązkowo należy nim ruszyć 
- bijemy zawsze największą możliwą liczbę bitek przeciwnika 
- bicie jest obowiązkowe i należy wykonać bicie, jeżeli zawodnik zapomni wykonać bicie  
  przypomina mu o tym przeciwnik 
- jeżeli uzyskamy damkę – damka nie ma pierwszeństwa bicie – bijemy dowolnie kamieniem  
  lub damką, tym, którym korzystniej jest bić 
- jeżeli wykonywaliśmy bicia i kamień znalazł się na polu przemiany na damkę, a mamy dalsze 
  bicia –  wykonujemy wszystkie bicia i jesteśmy kamieniem  
- damka nabiera uprawnień od następnego posunięcia 
- damki biją po całej długości przekątnej warcabnicy, zarówno do przodu jak i do tyłu 
- partię uważa się za wygrana, jeżeli jedna ze stron: 
 - zbiła wszystkie kamienie przeciwnika lub pozbawiła go możliwości kolejnego   
   posunięcia, przez ich zablokowanie 
 - przeciwnik uważa się za pokonanego  
 - przeciwnik przekroczył ustalony regulaminem czas gry 
 



6. SYSTEM ROZGRYWEK 
- turniej rozegrany zostanie systemem kołowym, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn 
- tempo gry  10 minut na zawodnika 2x10 min. 
7. OCENA WYNIKÓW 
  O kolejności zajętych miejsc decydować będzie; 
- suma „dużych punktów” zdobytych przez drużynę 
- suma „małych punktów” zdobytych przez drużynę 
-  przy równej ilości punktów decydować będzie odpowiednia ilość zdobytych punktów na I, II, 
itd. Planszy 
8. NAGRODY 
- za miejsca I-IV – Puchar Wójta Gminy Postomino, okolicznościowe dyplomy 
- pozostałe miejsca – okolicznościowe dyplomy 
- okolicznościowe wyróżnienia dla najstarszego, najmłodszego zawodnika, itp. 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- zawodnicy winni przestrzegać BHP i ppoż., regulaminu obowiązującego w Szkole  
  Podstawowej w Staniewicach oraz niniejszego regulaminu 
- organizator zapewnia wodę dla drużyn, obsługę sędziowską i sprzęt sportowy do zawodów 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas zawodów 
- dojazd zawodników we własnym zakresie 
- organizator ma możliwość wprowadzenia zmian w szczególnych sytuacjach 
- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomnino 97 
tel./fax. (59) 810-93-73, e-mail: ckis@postomino.pl 


