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REGULAMIN 

 

2. ADWENTOWEGO TURNIEJU WARCABOWEGO NA GÓRCE 

 

ŻAGAŃ, 14 GRUDNIA 2019 r. 

   

I. CEL IMPREZY: 

− Krzewienie tradycji i kultury chrześcijańskiej, 

− Popularyzacja sportu warcabowego, 

− Kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację, 

− Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, przestrzegania zasad i reguł oraz 

radzenia sobie z wygraną i porażką. 

 

II. ORGANIZATOR: 

− Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,  

ul. Podgórna16, 68-100 Żagań. 

 

III. DYREKTOR TURNIEJU/KONTAKT Z ORGANIZATOREM: 

− Ks. Jędrzej Polak (Dyrektor Turnieju), tel. 609 125 377,  

e-mail: jed.polak@gmail.com 

− Paweł Lóssa (Organizator), tel. 668 430 928,  

e-mail: turniej.warcabowy@gmail.com  

 

IV. TERMIN I MIEJSCE: 

− Turniej odbędzie się w Domu Katechetycznym parafii na górce przy ulicy Podgórnej 

16 w Żaganiu, w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota) od godz. 11:00. 

    

V. ZASADY TURNIEJU: 

− Turniej warcabowy rozgrywany jest systemem pucharowym lub kołowym („każdy z 

każdym”) – w zależności od liczby uczestników. Decyzję w tym zakresie podejmuje 
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− Kojarzenie zawodników i kolejność poszczególnych gier (pojedynków) ustala się 

na podstawie losowania, w którym uczestnicy losują numery, z jakimi będą 

rozstawieni. Dopuszczalna jest kategoryzacja zawodników, 

− Uczestnicy grający systemem pucharowym rozgrywają 2 partie. Zwycięzca 

przechodzi do dalszej rundy. W przypadku remisu przeprowadzana jest dogrywka aż 

do wyłonienia zwycięzcy. W finale gracze rozgrywają pojedynki do 2 wygranych 

partii. Jeśli w finale jest nieparzysta liczba uczestników, to rozgrywane są mecze 

„każdy z każdym”. 

− Uczestnicy grający systemem kołowym rozgrywają 1 partię. Wynik zapisywany jest 

w tabeli rozgrywek, przy założeniu, że za zwycięstwo gracz otrzymuje 2 punkty; za 

remis – 1 punkt; za przegraną – 0 pkt. Uczestnik, który uzyska największą liczbę 

punktów wygrywa Turniej. W przypadku rozgrywek systemem kołowym 

organizator w każdej chwili może zakończyć turniej (np. w przypadku zbyt 

długiego czasu pojedynczych rozgrywek lub dużej liczby uczestników). 

Warunkiem jest równa liczba rozegranych indywidualnych partii (pojedynków) 

pomiędzy zawodnikami, zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie sumy 

zdobytych punktów do chwili zakończenia turnieju przez organizatora.   

− Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozgrywanie partii, przeszkadzanie 

innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia Organizatora, uczestnik może 

zostać wykluczony z Turnieju. 

 

VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY GRY I KRYTERIA OCENY: 

− Gra w warcaby toczy się pomiędzy dwoma osobami nazywanymi warcabistami, 

− Gra się 12 pionkami na czarnych polach, ustawia się je w 3 rzędach, 2 rzędy pól na 

środku planszy pozostają wolne, 

− Grę rozpoczyna zawodnik grający białymi pionkami. Gracze na zmianę wykonują 

kolejne ruchy. Ruchów nie wolno cofać, 

− Bicie pionków jest obowiązkowe, a w jednym ruchu wolno bić więcej niż jeden 

pionek, zarówno naprzód, jak i do tyłu. Istnieje obowiązek maksymalnego bicia 

pionkiem, to jest bicia największej ilości pionków przeciwnika. Gracz, który nie 

zauważy tego bicia, traci pionek, którym mógł wykonać ten ruch, po czym ruch 

należy do przeciwnika, 

− Gdy którykolwiek z pionków dojdzie do ostatniego rzędu planszy, zamienia się w 

damkę. W celu odróżnienia damki nakłada się na nią warcabę tego samego koloru. 

− Damka porusza się po przekątnych (ciemnych polach) we wszystkich kierunkach 

(do przodu i do tyłu) na dowolnie wybrane pole. Damka w jednym ruchu może 

przemieścić się o dowolną ilość pól, przed biciem, jak i po biciu. Bicie damką jest 

obowiązkowe. Istnieje obowiązek maksymalnego bicia damką, to jest bicia 

największej ilości pionków, 

− W przypadku, gdy istnieje wybór pomiędzy zbiciem różnych ilości warcab 

przeciwnika, to obowiązkiem jest bicie większej ilości warcab (zasada bicia 

większości), przy czym damka nie ma obowiązku pierwszeństwa wykonania bicia, 
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− Pion, który podczas wielokrotnego bicia przechodzi przez pole przemiany, ale 

kończy w innym rzędzie, pozostaje dalej pionem.  

− Grę wygrywa gracz, który: 

• zbije wszystkie pionki przeciwnika, 

• zablokuje wszystkie pionki przeciwnika w sposób uniemożliwiający mu 

wykonanie ruchu. 

− Do remisu dochodzi w momencie, gdy: 

• przeciwnicy dysponują po jednej damce i sytuacja ta nie ulega zmianie po 16 

ruchach, 

• dochodzi do pojedynku „dwie damy na jedną” lub „trzy damy na jedną” i gra 

nie zostanie rozstrzygnięta po 16 ruchach, 

• po 25 kolejnych ruchach obu graczy nie nastąpi nic, co przyniesie zmianę 

(damki tylko zostają przedstawione, pionki nie wykonują żadnego ruchu, nie 

następuje bicie), 

• obaj zawodnicy zgodzą się na remis. 

− Obowiązuje zasada „dotknięta idzie, postawiona stoi”. Ruch figury jest zakończony, 

gdy gracz wypuści ją z ręki. 

  

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

− w Turnieju może wziąć udział dowolna liczba uczestników, którzy do dnia imprezy 

ukończą 8 rok życia. Za indywidualną zgodą organizatora możliwy jest udział 

zawodnika poniżej 8 roku życia,  

− rozgrywki będą prowadzone w dwóch grupach wiekowych, grupa I dla uczestników 

w wieku do 15 lat, grupa II dla uczestników powyżej 15 lat, 

− uczestnicy muszą dokonać zgłoszenia udziału w turnieju w zakrystii lub pod adresem 

e-mail: turniej.warcabowy@gmail.com , podając imię, nazwisko, wiek i nr telefonu 

kontaktowego, 

− Osoby niepełnoletnie w dniu turnieju musza dostarczyć oświadczenie opiekuna 

prawnego o wyrażeniu zgody na udział w turnieju (druk do pobrania na stronie 

parafii), 

− Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju udziela Organizator. 

 

VIII. NAGRODY: 

− Laureaci Turnieju otrzymują nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

• za zajęcie I miejsca – puchar + dyplom; 

• za zajęcie II miejsca – puchar + dyplom; 

• za zajęcie III miejsca – puchar + dyplom. 

Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

− Udział w Turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika Turnieju  

(a w przypadku zawodników niepełnoletnich – rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych oraz 
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wizerunku w zakresie związanym z przeprowadzeniem Turnieju i promocją 

wydarzenia. 

− Udział w Turnieju jest nieodpłatny i dobrowolny. Uczestnicy biorą w nim udział na 

własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Organizator nie 

ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(ubezpieczenie NNW) i nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi zawodnikami. 

Opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami w trakcie trwania Turnieju sprawują ich 

rodzice lub opiekunowie prawni albo inne umocowane przez nich do tego osoby. 

− Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informujemy, że:  

• Administratorem danych jest Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny, ul. Podgórna16, 68-100 Żagań, 

• Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia 

turnieju pod nazwą: „2. Adwentowy Turniej Warcabowy na Górce”, 

• Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, (poza listami startowymi  

i listami wyników), 

• Dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie 

przez okres  odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający  

z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami 

dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi, 

• Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego 

uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie 

stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami, 

• Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na 

jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i 

wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe 

zawarcie umowy (świadczenie usług), 

• Podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu). 

 

 

Organizator 

 


