
 

 
 

 
 

                                                                         
 
 

 

 
Turniej Jubileuszowy w Warcabach 64-polowych  

22-24 listopad 2019 r. 
 

Z okazji 45-lecia działalności Klubu Sportowego Głuchych HETMAN  

w Łukowie zapraszamy na Jubileuszowy Turniej w Warcabach 64-polowych 
 

1. Cel imprezy:  

- Popularyzacja warcabów niesłyszących w Polsce  

- Wyłonienie najlepszych warcabistów w kraju,  

- Uzyskanie wyższych kategorii warcabowych, 

- Integracja niesłyszących zawodników, 

- Wspólne świętowanie jubileuszu KSG Hetman 
 

2. Organizator:  Klub Sportowy Głuchych „Hetman” w Łukowie i Polski 
Związek Sportu Niesłyszących 
 

3. Turniej współfinansowany jest przez: 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki 

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
 

4. Data i miejsce imprezy:  

- 22-24 listopad 2019 r.,  

- Hotel Grochowski, ul. Międzyrzecka 90, Łuków  
 

5. Uczestnictwo:  

- Prawo uczestnictwa mają członkowie PZSN, 

- Organizator zastrzega prawo do limitowania zgłoszeń w przypadku dużej 
ilości chętnych, 

- W czasie imprezy sportowcy mają zakaz noszenia aparatu słuchowego  

- Całkowity zakaz palenia papierosów i picia alkoholu podczas całej 
imprezy i zakwaterowania 



 

 
 

 
 

                                                                         
 
 

 

 

6. Zakwaterowanie i wyżywienie:  
W dn. 22.11.2019 r. – przyjazd i zakwaterowanie. Wyżywienie w miejscu 
zakwaterowania. Turniej w miejscu zakwaterowania. 

 
7. System rozgrywek:  

- Turniej warcabowy zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund. 

- Tempo gry wynosi 10 min na zawodnika. 

- Kojarzenie zawodników odbywa się za pomocą programu komputerowego  

- O kolejności miejsc zawodników w systemie szwajcarskim decydują 
reguły Kodeksu Warcabowego. 

- W Turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku  Warcabowego. 

- Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn.  
 

8. Nagrody:  
I-III miejsce otrzymają puchary, dyplomy, nagrody. 
 

9. Sprawy finansowe:  
Organizator pokrywa koszty związane z: wynajmem sali, zakwaterowaniem, 

wyżywieniem i napojami, obsługą techniczną i medyczną oraz z 
ubezpieczeniem imprezy.  Koszty podróży Kluby pokrywają we własnym 
zakresie. 

 
10. Zgłoszenie:  
Zgłoszenie w terminie do dn. 18 listopada 2019 roku – prosimy wszystkie Kluby 

o przesłanie potwierdzenie udziału zgłoszonych zawodników (nazwiska i imiona 
zawodników, datę urodzenia, posiadaną kategorię warcabową).  

 
Potwierdzenie udziału w imprezie prosimy przesyłać e-mailem:  
E-mail: PZSN Lublin: szachy@pzsn.pl oraz chrische@wp.pl 

E-mail: KSG Hetman Łuków: agnieszka.michalczuk.kosciuk@onet.pl 
 

 

mailto:szachy@pzsn.pl


 

 
 

 
 

                                                                         
 
 

 

PROGRAM  
 

Data  Rozkład godzin  Wyszczególnienie  
 

22.11.2019  
Piątek  

1400 - 1700  
17:00  

1800 – 1900  
1900 – 2100 

Przyjazd zawodników i zakwaterowanie 
Odprawa techniczna 

Kolacja 
Turniej warcabowy 
 

23.11.2019  
Sobota  

700 – 800 
900 - 1200 

1300 - 1400 

1400  - 1500 

1700  

 

Śniadanie 
Turniej warcabowy 

Obiad 
Ogłoszenie wyników 
Uroczystość Jubileuszowa, kolacja 

 

24.11.2019 

Niedziela  

700 - 800 

800  
 

Śniadanie  

Wyjazd  

Organizator zastrzega zmiany w programie zawodów oraz w regulaminie 
imprezy sportowej. 


