
System rozgrywek obowiązujący w trakcie 41. Drużynowych Mistrzostw Polski w 
warcabach (Gniezno, 9-13 listopada 2016 r.)

1. Ilość zgłoszonych drużyn: 10
2. Tempo gry: 1h 20 min+1 min/ruch
3. Turniej zostanie podzielony na 2 etapy:
a) w 1 etapie nastąpi podział na dwie grupy po 5 zespołów. Kryterium podstawowe podziału 
na grupy: średni ranking PZWarc drużyny. Średni ranking oblicza się wg wzoru:

 

suma rank ingów 4 zawodników z najwyższym rankingiem
4

Jeśli drużyna jest trzyosobowa, to średni ranking drużyny oblicza się wg wzoru:
suma rank ingów 3 zawodników +0

4

Jeśli zawodnik w danej drużynie nie posiada rankingu, to sędzia główny zobowiązany jest do 
przydzielenia rankingu technicznego (zwyczajowo: mniejszy od najniższego rankingu jaki 
posiadają zawodnicy biorący udział w turnieju).

Zostaną rozegrane 2 turnieje eliminacyjne. Klasyfikacja końcowa zostanie ustalona na 
podstawie obowiązującego kodeksu warcabowego tj. 

 większa ilość punktów meczowych, 
 większa suma punktów indywidualnych (tzw. „małe punkty”), 
 liczba zwycięstw, 
 lepszy wynik na pierwszej warcabnicy, a w przypadku braku rozstrzygnięcia na 

kolejnych,
 bezpośredni wynik, 
 lepszy wynik na pierwszej i ewentualnie na dalszych warcabnicach w meczu 

bezpośrednim,
 lepszy wynik (małe punkty) z innymi drużynami w kolejności klasyfikacji
 jeśli wymienione wyżej kryteria nie rozstrzygną o wyniku, rozegrany zostanie 

baraż na czas 5+3, jeśli to nie wyłoni zwycięzcy, to kolejna dogrywka z czasem 3+2. 
W przypadku remisów w każdym z 3 pojedynków, o kolejności decyduje 
odpowiednio lepszy wynik na pierwszej i ew. kolejnych deskach w partii klasycznej,
a w przypadku braku rozwiązania kolejno w meczu na 5+3 i 3+2. Gdy to nie pozwoli
na rozstrzygnięcie   - rozegrany zostanie mecz systemem Lehmann-Georgiev (czas 
3+2) z kryterium uwzględnienia najlepszych wyników na kolejnych deskach w 
przypadku remisu.

b) Po ustaleniu kolejności w grupach do dalszej klasyfikacji brane pod uwagę w dalszych 
rozgrywkach będą wyłącznie wyniki pojedynków pomiędzy A1-A2, A3-A4, B1-B2, B3-B4.
Następnie zostaną utworzone 3 grupy grające odpowiednio o miejsca 1-4, 5-8 oraz 9-10. W 
grupach 1-4 oraz 5-8 – rozegrane zostaną partie z przeciwnikami, z którymi dana drużyna 
dotąd nie grała. 
Drużyny grające o miejsca 9-10 rozegrają dwumecz. 
Zespołu otrzymają następujące numery startowe: 
Miejsca 1-4: Miejsca 5-8: Miejsca 9-10:
1. A1 1. A3 1. A5
2. B2 2. B4 2. B5
3. B1 3. B3
4. A2 4. A4
Ostateczna klasyfikacja zostanie ustalona na podstawie takich samych kryteriów jak w fazie 
grupowej.


