
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 

Ogólnopolski turniej osób niewidomych i słabowidzących w warcabach stupolowych 

XV Puchar Ziemi Lubelskiej  

 

 

I. Organizator: 

Stowarzyszenie „Cross” 

Koordynatorem zawodów jest Michał Czarski 

telefon: 663-76-42-09, e-mail: mczhetman@poczta.onet.pl     

 

II. Sędzia główny:  

Konrad Bieżyca 

 

III. Termin i miejsce: 

28.04-04.05.2018r., Hotel „Imperium” w Firleju koło Lublina 

Dojazd z Lublina: 

Z Dworca Głównego PKS ( Aleja Tysiąclecia ) autobusem PKS lub busem do Firleja. 

Przejazd około 45 min. Wysiadać należy na przystanku Firlej 1 – przy ośrodkach.  

Przejść do przodu ok. 200m. po lewej stronie szosy. 

Informacja dla osób jadących PKP od Warszawy. (z powodu remont trasy PKP Warszawa-

Lublin) 

Można wysiąść na stacji PKP Lubartów. Do Firleja ok. 12 km.                                                       

 

IV. Uczestnictwo: 

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby 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). 

 

V. Wpisowe: 
Zawodnicy klubów Stowarzyszenia „Cross” płatne po 120 zł od osoby, niezbędni 

przewodnicy płatne po 120 zł od osoby. Liczba miejsc ograniczona do 2 osób na klub. 

Pozostałe osoby płatne po 510 zł.  

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. 

Opłaty klasyfikacyjne 5zł ( PZWarc. i FMJD ) 

 

VI. System rozgrywek: 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo gry 1,5g dla 

zawodnika. 

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.. 

Turniej zaliczany do światowego rankingu FMJD. 
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Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji 

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

VII. Nagrody: 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają; puchary, medale oraz nagrody rzeczowe a 

wszyscy  pamiątkowe dyplomy.  

Ponadto puchary otrzymają: najlepsza kobieta, najlepsza juniorka oraz najlepszy junior.  

 

VIII. Zgłoszenia  

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia. 

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 18.04.2018 r.  

Telefon: 663-76-42-09 lub e-mail: mczhetman@poczta.onet.pl     

 

IX. Pozostałe zagadnienia: 

Wyżywienie od kolacji w dniu 28.04. godz. 18.00. 

Zawodnicy powinni posiadać warcaby, zegar kontrolny oraz ksero aktualnego orzeczenia o 

stopnia niepełnosprawności - koniecznie wersja papierowa, którą prosimy o pozostawienie 

organizatorowi. 

 

Odprawa techniczna 28.04. o godzinie 20.00. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem 

 

Michał Czarski 
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