
REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI CARCASSONNE 2020

1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorem X Mistrzostw Polski Carcassonne jest Bard Centrum Gier (Organizator Główny).

1.2. Turnieje eliminacyjne do X Mistrzostw Polski Carcassonne prowadzone są przez pracowników 
wydawnictwa Bard bądź przez wskazane lokale, placówki, stowarzyszenia, kluby itp. (nazywane dalej 
Organizatorami), które zgłoszą chęć organizacji eliminacji.

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 wynosi 8 osób. Poniżej tej wartości zawody nie otrzymują statusu 
Eliminacji Polski.

2.3. Liczba osób zakwalifikowanych do Finału związana jest ściśle z liczbą zawodników biorących 
udział w eliminacjach, wg poniższego schematu:

a) 8 – 15 osób – do finału kwalifikuje się jedynie zwycięzca eliminacji,
b) 16 – 23 osób – do finału kwalifikują się osoby z dwóch pierwszych miejsc eliminacji,
c) 24 – 30 osób – do finału kwalifikują się osoby z trzech pierwszych miejsc eliminacji,
d) poniżej 8 osób – żaden uczestnik nie otrzymuje kwalifikacji do Finału,
e) powyżej 30 osób – sytuacja wyjątkowa, zależna od Organizatora; do finału kwalifikują się 

osoby z trzech pierwszych miejsc eliminacji. 

2.4. W przypadku, gdy do finału Mistrzostw kwalifikuje się mniej niż trzech graczy nagrody za zajęcie 
trzech pierwszych miejsc wciąż powinny zostać przyznane. Jeżeli turniej nie otrzymał statusu 
Eliminacji Mistrzostw Polski, nie zostają przyznane żadne nagrody.

3. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH

3.1. W Eliminacjach i Mistrzostwach mogą brać udział posiadające obywatelstwo polskie osoby:
a) Pełnoletnie,
b) Niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

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 Główny
 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 w Mistrzostwach. 
Osoby rezygnujące bądź nie będące w stanie stawić się na finałowe rozgrywki proszone są o 
poinformowanie o tym Organizatora Głównego najpóźniej na tydzień przed finałem.

3.8. Publikacja list rankingowych:
a) Bard Centrum Gier zastrzega sobie prawo do wykorzystania 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 X 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.

4. ROZGRYWKA I PUNKTACJA ONLINE

4.1. Eliminacje oraz Finał przeprowadzone będą przy użyciu podstawowej wersji Carcassonne
BEZ dodatków Opat oraz Rzeka.

4.2. Górny limit czasowy rozgrywek eliminacyjnych zostaje ustalony na 30 minut (15 minut na 
gracza).

4.3. Zabrania się „stallingu”, tj. intencjonalnego wydłużenia własnej tury dla osiągnięcia korzyści z 
upływu regulaminowego czasu rozgrywki. Gracz nie stosujący się do tego zakazu może zostać ukarany
utratą kolejki lub automatyczną dyskwalifikacją z turnieju.

4.4. Rozgrywki są zorganizowane w całości w systemie pucharowym.

5. FINAŁ MISTRZOSTWA

5.1. Finał Mistrzostw przeprowadzony zostanie najwcześniej w listopadzie 2020 roku – dokładna data 
zostanie ogłoszona nie później niż miesiąc przed zaplanowanym turniejem.

5.2. Forma Finału Mistrzostw zależna będzie od liczby Finalistów, wg poniższego schematu:
a) Do 60 osób – Finał zostanie przeprowadzony w całości w systemie pojedynków 1v1.
b) Powyżej 60 osób – w Finale zawarta będzie faza wieloosobowa; jej długość zależna będzie 

od dokładnej liczby uczestników.

http://www.wydawnictwo.bard.pl/


5.3. Zwycięzca Finału Mistrzostw otrzymuje, oprócz nagród rzeczowych,
 tytuł Mistrza Polski Carcassonne wraz z prawem do udziału w Finałach Mistrzostw Świata w Essen. 
Organizator Główny zobowiązuje się do zwrotu kosztu wyjazdu w wysokości 150 euro do 7 dni po 
powrocie z Finałów (warunkiem otrzymania refundacji jest potwierdzony udział w Finałach!).

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować na adres wydawnictwo@bard.pl

6.2. Organizator Główny zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

6.3. Organizator Główny jest osobą decyzyjną we wszystkich kwestiach nieobiętych niniejszym 
regulaminem.

mailto:wydawnictwo@bard.pl

