
Regulamin
 I Plenerowe Mistrzostwa Jaworzna w Warcaby

1. Organizator – Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

2. Data – 6 sierpnia 2022 (sobota), start - godz. 11.00,  zapisy od godz. 10.00 do 10.45.

3. Miejsce zawodów – Pod Płaszczką 

4. Zgłoszenia – bezpośrednio na miejscu w dniu imprezy.

5. Turniej odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 16 i powyżej lat 16                                      
( bez podziału na kobiety i mężczyzn )

6. Nagrody –  Dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej organizator przewidział nagrody
                        rzeczowe. 
                      
System gry: 
a) Gra w warcaby toczy się pomiędzy dwoma zawodnikami nazywanymi warcabistami. Zawodnicy
grają systemem szwajcarskim – od 5 do 9 rund w zależności od ilości zawodników. 

b) Grę zaczyna gracz, który wylosował białe pionki. 

c) Gracze wykonują kolejno po jednym ruchu, na przemian, własnymi pionkami.

d) W jednym ruchu dowolnie wybrany pionek może zostać przesunięty o jedno pole naprzód po
przekątnej (na ukos). Nie wolno wchodzić na białe pola ani na pola zajmowane przez inne pionki.

e) Bicie pionków przeciwnika odbywa się przez przeskoczenie przez bity pionek na następne pole
za nim, o ile jest ono wolne. Jeżeli pionek, po przeskoczeniu pionka przeciwnika, ma możliwość
bicia następnego pionka, to musi je wykonać. 

f) Bicie jest obowiązkowe i ma pierwszeństwo przed wykonaniem innego ruchu ( zasada przymusu 
bicia). W przeciwnym razie traci się pionek. 

g) Zbicie może być wykonywane do przodu lub do tyłu. 

h)  Gdy  pionek  dojdzie  do  ostatniego  rzędu  planszy,  zmienia  się  w  ,,damkę”.  Pionek,  który
został ,,damką” jest odwrócony i w ten sposób porusza się po polach. 

i) Damka porusza się po przekątnych (ciemnych polach) we wszystkich kierunkach (do przodu i do
tyłu) na dowolnie wybrane pole.

 j)  W przypadku,  gdy  istnieje  wybór  pomiędzy  zbiciem różnych  ilości  pionków przeciwnika,  to
obowiązkiem  jest  bicie  większej  ilości  (zasada  bicia  większości).  Przy  czym  damka  nie  ma
obowiązku pierwszeństwa wykonania bicia. 

k)  Gra  jest  wygrana,  gdy przeciwnik  stracił  wszystkie  pionki  lub  nie  ma możliwości  wykonania
ruchu, ponieważ jego warcaby zostały zablokowane. 
Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozgrywanie partii, przeszkadzanie innym lub 
inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatora, uczestnik może zostać wykluczony z 
Turnieju. 

Obowiązuje zasada – dotknięty pionek przez gracza musi wykonać ruch i postawiony pionek stoi, 
czyli nie można cofnąć ruchu wykonanego pionkiem. 



W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą
z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie
wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji 
Rozporządzenia 2016/679. 

Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19, co 
potwierdzają wypełniając na miejscu stosowne oświadczenie zwalniające w przypadku zakażenia 
od odpowiedzialności Organizatora.  Zobowiązani są także do przestrzegania reżimu sanitarnego 
dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w 
Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: 
iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD".

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania 
danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy,
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz 
firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia 
przetwarzania danych zgodnie
z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej 
niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.

7. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są 
niezgodnie z obowiązującym prawem.


