
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji 

projektu: "Wspólny start 2018 (...)”. 

 

Komunikat Organizacyjny 

Półfinału Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w warcabach kobiet 

Władysławowo, 6 - 15 kwietnia 2018 

 

1. Organizator: 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących 

„Cross” 

 

Koordynatorem zawodów jest Piotr Łożyński: telefon 603 734 303, mail kontakt@okswim.pl 

 

Sędzia główny: Jan Kotek 

 

2. Termin i miejsce: 

Turniej odbędzie się w dniach 6 – 15 kwietnia 2018 we Władysławowie, Willa 

„Pomorzanka”, ul. Szkutników 5 . 

Turniej rozpoczyna się kolacją w dniu 06.04.2018 i kończy śniadaniem w dniu 15.04.2018 r. 

 

3. Cel: 

Wyłonienie 9 finalistek MP, podnoszenie poziomu gry, zdobywanie wyższych kategorii, 

rehabilitacja poprzez sport. 

 

4. Uczestnictwo: 

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - zawodniczki niewidome 

i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu 

utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub 

aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem równoważnym). 

W turnieju nie mogą wziąć udział zawodniczki, które w Mistrzostwach Polski Kobiet 

Niewidomych i Słabowidzących w 2017 roku zajęły miejsca 1-3. 

 

Ilość miejsc ograniczona, w razie dużej ilości zgłoszeń decydują: kategoria i ranking 

zawodniczki. 

 

Wszystkie zawodniczki zobowiązane są przywieść na turniej i przedłożyć następujące 

dokumenty: dowód osobisty, ksero aktualnego orzeczenia o posiadaniu stopnia 

niepełnosprawności - koniecznie wersja papierowa, którą prosimy o pozostawienie 

organizatorowi, legitymację warcabową z wpisem przynależności klubowej. 

 

Każda zawodniczka zobowiązana jest zabezpieczyć komplet warcabów i zegar. 

 

5. Wpisowe: 
Każda zawodniczka zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 180 zł od osoby. 

Opłata za ewentualnego przewodnika wynosi 180 zł dla zawodniczek całkowicie 

niewidomych (po uzgodnieniu z koordynatorem turnieju). 

Przed rozpoczęciem turnieju wszystkie zawodniczki zobowiązane są  do wniesienia opłaty 

klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości podanej na odprawie technicznej. 
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Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: 

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora. 

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem 

mistrzostw. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów. 

 

6. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia. 

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 26.03.2018 na adres: e-mail kontakt@okswim.pl . 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, PESEL, nr orzeczenia, datę urodzenia i 

kategorię warcabową. 

 

7. Odprawa Techniczna: 

Odprawa techniczna odbędzie się 06.04.2018 o godz. 20.00. 

 

8. Warunki gry: 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosi 

90 minut dla zawodnika, w turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Warcabowego, 

oraz regulamin Stowarzyszenia Cross. 

 

Koordynator 

Piotr Łożyński 

mailto:kontakt@okswim.pl

