Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w warcabach 100-polowych (2016 rok - projekt)

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w warcabach 100-polowych w 2016 roku startują
zawodnicy w grupach wiekowych 11-13 lat oraz 14-16 lat posiadający obywatelstwo
polskie oraz aktualną licencję zawodniczą PZWarc. Nadzór nad realizacja zawodów
sprawuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kierownictwo sportowe nad zawodami w
sprawuje Polski Związek Warcabowy.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

w warcabach 100-polowych rozgrywana jest

dwuetapowo:
1 etap – eliminacje strefowe
2 etap – finał.

Zasady rozgrywania eliminacji strefowych.
1. Turnieje eliminacyjne zostaną rozegrane w 4 strefach:


Północ

(woj.

Zachodniopomorskie,

Pomorskie,

Kujawsko

–

Pomorskie,

Warmińsko – Mazurskie).


Południe (woj. Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie)



Zachód (woj. Lubuskie, Wielkopolskie, Łódzkie).



Wschód (woj. Mazowieckie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Podlaskie).

2. Eliminacje mają charakter otwarty.
3. Zawody rozgrywane są w ciągu 1 dnia na dystansie nie dłuższym niż 7 rund. Tempo gry
dla zawodnika wynosi 20 minut na partię. Obowiązują reguły Kodeksu Warcabowego. W
przypadku braku możliwości wyłonienia osób uzyskujących awans zgodnie z regułami
Kodeksu Warcabowego (Rozdział V KW), sędzia może zarządzić baraż w tempie 10
minut dla zawodnika.
4. Termin rozegrania: styczeń – luty.
5. Z każdego z turniejów eliminacyjnych awans uzyskują: 3 najlepszych zawodników oraz
3 najlepszych zawodników.
6. Dodatkowo po zakończeniu turniejów eliminacyjnych rozegrany zostanie turniej
barażowy dostępny dla wszystkich zawodników, którzy nie uzyskali awansu w swoim
turnieju strefowym (również dla tych, którzy nie grali w turnieju strefowym). Turniej
ten zostanie rozegrany w ciągu jednego dnia w tempie 20 minut dla zawodnika. Z
turnieju barażowego awans uzyskują 2 najlepsze zawodniczki oraz 2 najlepszych
zawodników.
7. Listę rezerwowych ustala się w oparciu o wyniki turnieju barażowego.
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Zasady rozgrywania finału.
1. Termin rozegrania: zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. W zawodach grają 56 osób:


14 osób w turnieju dziewcząt 11-13 lat,



14 osób w turnieju chłopców 11-13 lat,



14 osób w turnieju dziewcząt 14-16 lat,



14 osób w turnieju chłopców 14-16 lat.

3. Zawody rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
4. Tempo gry dla zawodnika wynosi 90 minut na partię. Obowiązują reguły Kodeksu
Warcabowego.
5. Czas trwania turnieju - 4 dni, zgodnie z poniższym harmonogramem:


Dzień przyjazdu – przyjazd w godzinach popołudniowych, kolacja, odprawa
techniczna.



Pierwszy dzień – rundy 1-2.



Drugi dzień – rundy 3-4.



Trzeci dzień – rundy 5-6, mistrzostwa w grze błyskawicznej.



Czwarty dzień – runda 7, wyjazd zawodników po obiedzie.
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