REGULAMIN POWOŁYWANIA
KADRY POLSKI w WARCABACH
(obowiązuje od 1 lutego 2016 r.)

Podstawa prawna
USTAWA o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie kwalifikowanym (Tekst jednolity
ogłoszony w Dzienniku Ustaw 30go maja 2014 poz. 715). Art.12. 3. 1. 3.

1. Polski Związek Warcabowy powołuje kadrę Narodową w warcabach 64-polowych
oraz osobno w warcabach 100-polowych w następujących kategoriach:
1.1. seniorów i seniorek,
1.2. juniorów i juniorek do lat 19,
1.3. juniorów i juniorek do lat 16,
1.4. juniorów i juniorek do lat 13,
1.5. juniorów i juniorek do lat 10.
1.6. Członkami kadry Narodowej seniorów mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
1.7. Członkami kadry Narodowej juniorów mogą być tylko mężczyźni.
1.8. Członkami kadry Narodowej seniorek i juniorek mogą być tylko kobiety.
1.9. Użyte w niniejszym regulaminie określenia zawodnicy, kadrowicze, mistrzowie
odnoszą się zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Zawodnik/zawodniczka może być
jednocześnie członkiem kilku kadr Narodowych.
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2. Zasady powoływania kadry seniorskiej
2.1. Kadra seniorów w warcabach powoływana jest oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.
Kadrę tworzy lista 10-ciu zawodników dla warcabów 100-polowych i 6-ciu dla
warcabów 64-polowych uszeregowana w kolejności.
2.2. Kolejność kadry seniorskiej w warcabach 64-polowych ustala się na podstawie:
2.2.1. dla mężczyzn - wyników w indywidualnych mistrzostwach Polski (MP)
z pominięciem tych, którzy nie uzyskali wyniku powyżej 50%,
2.2.2. dla kobiet - wyników w indywidualnych mistrzostwach Polski kobiet (MPK),
przy czym pomija się zawodniczki, które nie osiągnęły wyniku minimum 50%.
2.3. Kolejność kadry seniorskiej w warcabach 100-polowych ustala się na podstawie:
2.3.1. wyników w indywidualnych mistrzostwach Polski (MP) z pominięciem tych,
którzy nie uzyskali wyniku powyżej 50%,
2.3.2. wyników w indywidualnych mistrzostwach Polski kobiet (MPK), przy czym
pomija się zawodniczki, które nie osiągnęły wyniku minimum 50%,
2.3.3. miejsca w rankingu krajowym (RK), przy czym dla potrzeb realizacji tego
regulaminu sporządza się odrębnie ponumerowaną listę, na której będą
wyłącznie te osoby, które w roku aktualnym lub poprzednim uczestniczyły
minimum jeden raz w oficjalnych imprezach PZWarc,
2.3.4. miejsca w rankingu międzynarodowym FMJD (RM).
2.3.5. Kolejność w kadrze będzie weryfikowana po turnieju: indywidualne
mistrzostwa Polski (MP) [opcjonalnie mistrzostwa Polski kobiet (MPK)] oraz
po każdorazowym opublikowaniu zmian w rankingu krajowym (RK)
i w rankingu międzynarodowym FMJD (RM)1. Sposób ustalania kolejności
w kadrze kształtuje się następująco:
2.3.5.1.

1 miejsce w MP/MPK,

2.3.5.2.

2 miejsce w MP/MPK,

2.3.5.3.

1 miejsce w rankingu krajowym (RK),

2.3.5.4.

1 miejsce w rankingu międzynarodowym FMJD (RM),

2.3.5.5.

3 miejsce w MP(MPK),

1

Z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiany w rankingu przypadną na czas trwania imprezy międzynarodowej rangi
mistrzowskiej.
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2.3.5.6.

2 miejsce w rankingu krajowym (RK),

2.3.5.7.

2 miejsce w rankingu międzynarodowym FMJD (RM),

2.3.5.8.

dalej naprzemiennie MP(MPK) – RK.

2.4. Kadra seniorska w grze błyskawicznej oraz kadra seniorska w grze aktywnej składa
się z trzech osób, oraz trzech osób rezerwowych. Kolejność w kadrze jest zgodna
z ostatnio rozegranymi mistrzostwami Polski w tej konkurencji.
3. Zasady powoływania kadry młodzieżowej
3.1. Młodzieżowa kadra Polski powoływana jest w grupach wiekowych zgodnych
z systemem rozgrywek w federacji światowej:
3.1.1. do lat 19,
3.1.2. do lat 16,
3.1.3. do lat 13,
3.1.4. do lat 10.
3.2. Kadra składa się szóstki zawodników w każdej grupie i powoływana jest na
podstawie wyników osiągniętych w:
3.2.1. młodzieżowych mistrzostwach Polski (MMP),
3.2.2. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Umysłowych (OOM),
3.2.3. półfinale indywidualnych mistrzostw Polski (PMP) w przypadku warcabów
100-polowych oraz indywidualnych mistrzostwach Polski (MP) w przypadku
warcabów 64-polowych,
3.2.4. indywidualnych mistrzostwach Polski kobiet (MPK).
3.3. Warunkiem koniecznym, aby zostać powołanym do kadry jest zdobycie określonej
minimalnej ilości punktów na przynajmniej jednym z poniższych turniejów:
3.3.1. młodzieżowe mistrzostwa Polski – 50% +1,
3.3.2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Umysłowych – 50% +1
(nie dotyczy warcabów 64-polowych),
3.3.3. półfinał indywidualnych mistrzostw Polski – 50% +1 (nie dotyczy warcabów
64-polowych),
3.3.4. indywidualne mistrzostwa Polski – 50% +1,
3.3.5. indywidualne mistrzostwa Polski kobiet – 50% +1.
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3.4. Z zachowaniem ograniczeń z poprzednich punktów listę kadrowiczów sporządza się
w kolejności przedstawionej w kolejnych podpunktach.
3.4.1. Dziewczęta i Chłopcy do lat 10 i 13:
3.4.1.1.

1 miejsce w MMP,

3.4.1.2.

1 miejsce w OOM,

3.4.1.3.

w

przypadku,

gdy

jedna

osoba

zdobywa

podwójny

tytuł

mistrza/mistrzyni w MMP i OOM miejsce 2 w kadrze zajmuje
wicemistrz/wicemistrzyni z MMP,
3.4.1.4.

miejsca 3-6 decyzją trenera kadry po konsultacji z radą trenerów,
z preferencją dla zawodników uczestniczących w obu turniejach
i spełniających kryteria wskazane w punktach 3.3.1 i 3.3.2.

3.4.2. Dziewczęta do lat 16 i 19:
3.4.2.1.

1 miejsce w MMP,

3.4.2.2.

2 miejsce w MMP,

3.4.2.3.

3 i kolejne miejsca według sumy punktów uzyskanych w MMP
z uwzględnieniem bonusu punktowego za korzystny wynik w MPK2.
Bonus ten wynosi 1 punkt dodatkowy za każdy punkt uzyskany
powyżej 50% w MPK. [50% +1 w MPK, to 1 punkt dodany do sumy
punktów w MMP; 50% +2 w MPK, to 2 punkty dodane do sumy
punktów w MMP, itd.]

3.4.3. Chłopcy do lat 16 i 19:
3.4.3.1.

1 miejsce w MMP,

3.4.3.2.

2 miejsce w MMP,

3.4.3.3.

3 i kolejne miejsca według sumy punktów uzyskanych w MMP
z uwzględnieniem bonusu punktowego za korzystny wynik w PMP
(MP dla warcabów 64-polowych). Bonus ten wynosi 1 punkt
dodatkowy za każdy punkt uzyskany powyżej 50% w PMP/MP.
[50% +1 w PMP/MP, to 1 punkt dodany do sumy punktów w MMP;
50% +2 w PMP/MP, to 2 punkty dodane do sumy pkt. w MMP, itd.]

2

W przypadku, gdy rozegranie turnieju MPK zaplanowano w terminie późniejszym niż pierwsza w danym roku
międzynarodowa impreza mistrzowska (MŚ/ME) w danej kategorii, to zostają zaliczone wyniki z MPK
z poprzedniego roku.
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3.5. W przypadku, gdy regulamin młodzieżowych mistrzostw Świata lub młodzieżowych
mistrzostw Europy przewiduje, że zawodnicy mają zagwarantowany pobyt na koszt
organizatora, z przywileju tego korzystają osoby w kolejności sklasyfikowania
w kadrze w poszczególnych kategoriach.
3.6. W zależności od przyznanej Polsce liczby miejsc na MMŚ/MME reprezentacja
powoływana jest na podstawie aktualnej kolejności w kadrze.
3.7. Po rozegraniu międzynarodowej imprezy mistrzowskiej w danej kategorii (MŚ/ME)
Zarząd ma prawo zmienić kolejność w kadrze. Na gorszym miejscu nie mogą się
jednak znaleźć mistrzowie Polski w swoich kategoriach oraz zawodnicy, którzy na
rozegranej imprezie uzyskali minimum wynikowe przyjęte przez Zarząd PZWarc
w danym roku. Sposób zmiany kolejności w kadrze w warcabach 100-polowych
został przedstawiony w następnym rozdziale.
3.8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, zawodnicy rezerwowi kwalifikowani są na
mistrzostwa zgodnie z ustaloną kolejnością w kadrze. PZWarc nie ma prawa
powoływać zawodników rezerwowych z dalszych miejsc z pominięciem ustalonej
kolejności.
3.9. Jeżeli warunki organizacyjne będą pozwalały na niezależny udział w MMŚ/MME
w grze błyskawicznej/aktywnej, Zarząd ma prawo do powołania odrębnej kadry
w kolejności wyników ostatnich MMP tej grupy wiekowej w tej konkurencji.
4. Zasady powoływania kadry młodzieżowej w warcabach 100-polowych po rozegraniu
jednej z międzynarodowych imprez mistrzowskich (MMŚ/MME)
4.1. Przy zachowaniu ustaleń wprowadzonych w pkt. 3.7 tego dokumentu ponowną
kolejność w kadrze młodzieżowej tworzą:
4.1.1. mistrzowie Polski w danej kategorii,
4.1.2. zawodnicy,

którzy

na

młodzieżowych

mistrzostwach

Europy

lub

młodzieżowych mistrzostwach Świata zdobyli przynajmniej 50% +2 punkty
w klasyfikacji końcowej turnieju lub 50% + 1 punkt i uzyskali miejsce
w pierwszej 10 danej imprezy,
4.1.3. pozostali gracze znajdujący się w kadrze młodzieżowej wybrani przez trenera
kadry Polski po konsultacji z radą trenerów.
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5. Postanowienia końcowe
5.1. Zarząd ma prawo skreślić z kadry osoby, które:
5.1.1. odmówiły udziału w szkoleniu kadry,
5.1.2. odmówiły wyjazdu na imprezę rangi MŚ/ME,
5.1.3. wyróżniły się niesportowym zachowaniem, przy czym o decyzji musi być
powiadomiona niezwłocznie Komisja Dyscyplinarna. Komisja Dyscyplinarna
ma prawo do niezależnego rozpatrzenia konkretnego przypadku i podjęcia
innej decyzji, która będzie wiążąca.
5.2. W przypadku niemożliwości powołania pełnej kadry Narodowej lub w przypadku
powstania mistrzostw międzynarodowych w nowych kategoriach wiekowych oraz
w

innych

sytuacjach

szczególnych,

nieprzewidzianych

tym

regulaminem,

o powołaniu kolejnych zawodników decyduje Zarząd PZWarc.
5.3. W wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowej decyzji, gdy niemożliwe
jest rozstrzygnięcie poprzez decyzję Zarządu, decyzję podejmuje Prezes PZWarc.

Regulamin powoływania kadry został przyjęty jednogłośnie przez Zarząd Polskiego Związku
Warcabowego dnia 30 stycznia 2016 r. w wyniku głosowania na zebraniu Zarządu.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r. Traci ważność poprzedni
regulamin powoływania kadry z dnia 2 lutego 2015 r.

Regulamin sporządził:
członek Zarządu PZWarc
Damian Jakubik
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