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1. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorem VIII Mistrzostw Polski Carcasonne jest Bard Centrum Gier (Organizator Główny);

1.2. Turnieje eliminacyjne do VIII Mistrzostw Polski Carcassonne prowadzone są przez pracowników

  wydawnictwa Bard bądź przez wskazane lokale, placówki, stowarzyszenia, kluby itp., które zgłoszą

    chęć organizacji eliminacji (nazywane Organizatorami);

2. ORGANIZACJA MISTRZOSTW

2.1. Organizatorzy przeprowadzają Eliminacje zgodnie z Regulaminem Organizatora;

2.2. W turnieju eliminacyjnym może wziąć udział dowolna liczba graczy, z zastrzeżeniem, że

  minimalna ilość uczestników to 9 osób;

2.3. Do finału przechodzą osoby, które zajęły kolejno trzy pierwsze miejsca w turnieju eliminacyjnym;

3. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH

3.1. W E3.1. W Eliminacjach i Mistrzostwach moga brać udział osoby:

  a) pełnoletnie;

  b) niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekuna prawego;

3.2. Zgłoszenie do udziału w eliminacjach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu;

3.3. Warunkiem przystąpienia do udziału jest wypełnienie drukowanymi literami Karty uczestnika, 

  wręczanej przez Organizatora i podlegającej zwrotowi;

3.4. Karta uczestnika jest jego identyfikatorem - Organizator zastrzega sobie prawo do

    niezakwalifikowania uczestnika do finału Mistrzostw na podstawie nieczytelnie wypełnionej

  Karty;

3.5. Uczestnik może brać udział w dowolnej liczbie turniejów eliminacyjnych - do momentu

  zakwalifikowania się do finału;

3.6. Osoby zakwalifikowane do finału nie mogą brać udziału w kolejnych eliminacjach;

3.7. Każdy z uczestników może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego udziału;

  Osoby, które zrezygnują z udziału bądź nie będą mogły stawić się na finałowe rozgrywki proszone

    są o poinformowanie organizatora najpóźniej na tydzień przed finałem;



3.8. Publikacja list rankingowych:

  a) Bard Centrum Gier zastrzega sobie prawo do wykorzystywania imion i nazwisk uczestników w celach

   prowadzenia list rankingowych;

  b) Bard Centrum gier ma prawo do opublikowania imion i nazwisk uczestników w ramach listy osób,

   zakwalifikowanych do finału VIII Mistrzostw Polski Carcassonne;

  c) Lista finalistów publikowana będzie na stronie wydawnictwa Bard (www.wydawnictwo.bard.pl),

      profilach wydawnictwa Bard w mediach społecznościowych oraz na stronach i profilach partnerów i

   patronów medialnych, w tym w szczególności pozostałych Organizatorów;

3.9. Do finału przechodzą ci z Uczestników, którzy w eliminacjach zajmą kolejno jedno z trzech pierwszych

  miejsc;

4. ROZGRYWKA I PUNKTACJA

4.1. Rozgrywki eliminacyjne oraz rozgrywka finałowa przeprowadzane będą na podstawowej wersji

  Carcassone (edycja 2015/2016) bez dodatków Opat oraz Rzeka;

4.2 4.2 Każda rozgrywka trwa maksymalnie 40 minut lub do zakończenia gry na wszystkich stołach;

4.3. Punktacja prowadzona jest w dwóch systemach:

  a) małe punkty zwycięstwa (punkty zdobywane podczas gry)

  b) duże punkty zwycięstwa - zdobywane za zajęcie konkretnego miejsca w danej rozgrywce według 

  poniższego schematu:

  1. Miejsce – 3 duże punkty;

  2. Miejsce – 2 duże punkty;

    3. Miejsce – 1 duży punkt;

4.4. Organizator ma obowiązek przeprowadzić trzy rundy eliminacyjne wg. poniższego schematu;

4.5. Na początku pierwszej rundy eliminacyjnej, gracze przydzielani są losowo po 3 osoby do jednego stolika.

  W przypadku większej ilości uczestników (powyżej 20 osób) do stolika przydziela się po cztery osoby;

  Powyżej 30 uczestników przydziela się do stolika po pięć osób;

4.6. Eliminacje rozgrywane są w następujący sposób:

  a) w pierwszej rundzie eliminacyjnej gracze są przydzielani do stolików losowo;

    b) w kolejnych rundach graczy dobiera się w spośród tych uczestników, którzy dotychczas zdobyli

    jednakową liczbę dużych punktów, a o kolejności decyduje liczba małych punktów;

4.7 Sposób rozgrywania finału mistrzostw może różnić się od sposobu rozgrywania eliminacji - w tym

  przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem;

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Wszelkie uwagi i zapytania należy kierowac na adres wydawnictwo@bard.pl;

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu;

5.3. O5.3. Organizator Główny jest osobą decyzyjną we wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem;


