
REGULAMIN  
IV TURNIEJU WARCABOWEGO  

O PUCHAR WÓJTA  GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA  
 
 

1. Organizator – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi 

Lęborskiej.  

 

2. Termin i miejsce - turniej odbędzie się dnia  17 stycznia (piątek) 2020 r.                  

o godzinie 1600 w sali  Biblioteki Publicznej  w Nowej Wsi Lęborskiej. 

 

3. Uczestnicy - turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:           

I - uczniowie szkoły podstawowej klas I - VI 

II - młodzież do lat 18 

III - dorośli.  

 

4. Zapisy i zgłoszenia - w dniu turnieju 

 

5. System rozgrywek - Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym lub 

kołowym („każdy z każdym”) w zależności od liczby uczestników w 

poszczególnych kategoriach.  

 

6. Losowanie - przed rozpoczęciem turnieju uczestnicy losują numery, z jakimi 

będą rozstawieni. 

 

7. Punktacja - zwycięstwo – 1 pkt., remis – 0,5 pkt., porażka – 0 pkt.. Przy 

równej liczbie punktów decyduje pojedynek między zawodnikami. Przy więcej niż 

dwie osoby o takiej samej ilości punktów robi sie tabelkę pomocnicza między 

tymi zawodnikami. 

 

8. Nagrody - za zajęcie miejsc I - III w każdej kategorii puchar, dyplom i nagroda 

rzeczowa. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa. 

 

9. Sprawy różne  

- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże,  
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, 
- za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozgrywanie partii, 

przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatora, 

uczestnik może zostać wykluczony z Turnieju 



- podanie danych osobowych zawodnika jest warunkiem udziału w turnieju. Dane 

osobowe oraz wizerunek osób biorących udział w turnieju są przetwarzane w 

celu realizacji turnieju, 

- informacje na temat wyników turnieju oraz wizerunek zawodników zostanie 

podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Organizatorów oraz 

na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska www.nwl.pl 

- Administratorem danych osobowych zebranych podczas turnieju jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Lęborska 20, 84-351 Nowa Wieś 

Lęborska. 

 

10. Zasady gry 

1. Grę rozpoczyna zawodnik grający białymi pionami. Gracze na zmianę 

wykonują kolejne ruchy. Ruchów nie wolno cofać.  

2. Bicie pionów jest obowiązkowe, a w jednym ruchu wolno bić więcej niż jeden 

pion, zarówno naprzód, jak do tyłu. Gracz, który nie zauważy bicia traci piona.  

3. Gdy którykolwiek z pionów dojdzie do ostatniego rzędu planszy, zamienia się 

w damkę. 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 pionów.  

4. Gra toczy się do chwili zbicia przez jednego z grających wszystkich pionów i 

damek przeciwnika lub do chwili osiągnięcia remisu. Gracz, który zablokuje 

wszystkie piony przeciwnika, wygrywa partię.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


