
Poniżej znajdują się najważniejsze punkty 
regulaminu eliminacji do Mistrzostw Polski 
2020 w CATAN. Pełna wersja regulaminu tur-
nieju znajduje się na stronie Organizatora: 
(http://bit.ly/REGULAMINOMP2020). 

Udział

1. W MPC mogą brać udział wyłącznie osoby 
pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły 10 lat 
za pisemną zgodą opiekuna prawnego, przedło-
żoną Koordynatorowi.

2. Aby wziąć udział w MPC, uczestnik zobowią-
zany jest zgłosić odpowiednio wcześniej ten fakt 
Koordynatorowi Eliminacji w sposób przewi-
dziany przez organizatora danego turnieju.

3. Zwycięzca eliminacji ani gracz, który podczas 
eliminacji zajął drugie miejsce nie może brać 
udziału w kolejnych eliminacjach.

4. Czterech finalistów Mistrzostw Polski w 2019 
roku ma zagwarantowane miejsce w Turnieju Fina-
łowym Mistrzostw Polski w Catan 2019 i nie mogą 
oni brać udziału w turniejach eliminacyjnych.

Nagrody

Nagrody otrzymują gracze, którzy zajęli naj-
wyższe miejsca w rozgrywkach eliminacyjnych 
i  w  finale, według poniższych punktów. Za 
dostarczenie nagród na miejsce rozgrywek 
odpowiedzialny jest Organizator. Za rozdziele-
nie i wręczenie nagród w eliminacjach odpowie-
dzialny jest Koordynator Eliminacji. 

W przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z nagrody 
w postaci torby bądź rozszerzenia otrzymuje ją 
następny najlepszy gracz. W przypadku rezygna-
cji z biletu uprawniającego do uczestnictwa w 
finale, nagroda ta przepada, nie ma możliwości 
przekazania jej innemu uczestnikowi.

Nagrody w eliminacjach

1. Za zajęcie pierwszego miejsca gracz otrzymuje:

a.) bilet uprawniający do udziału w finale,

b.) rozszerzenie do gry Catan: Skarby, Smoki 
i Odkrywcy

c.) torbę Catan.

2. Za zajęcie drugiego miejsca gracz otrzymuje bilet 
uprawniający do udziału w finale oraz torbę Catan.

3. Za zajęcie trzeciego miejsca gracz otrzymuje 
torbę Catan.

4. Za zajęcie czwartego miejsca gracz otrzymuje 
torbę Catan.

Zasady przeprowadzania turnieju elimina-
cyjnego i finałowego

Wszystkie zasady przeprowadzania turnieju 
eliminacyjnego i finałowego znajdują się 
w  osobnym dokumencie, zatytułowanym 
„Zasady przeprowadzania turniejów”, dostęp-
nym na stronie internetowej Organizatora. 
Organizator i  Koordynator Eliminacji zobowią-
zują się dokładnie zapoznać się z tym doku-
mentem i przeprowadzić odpowiednie turnieje 
według zawartych w nim zasad.

Obstawianie i kupowanie wyników

Obstawianie i kupowanie wyników gier podczas 
MPC przez kogokolwiek (włączając sędziów, Orga-
nizatora, graczy i oglądających) jest surowo zabro-
nione. Każdy, kto mimo to będzie obstawiał wyniki 
gier lub oferował graczom jakąkolwiek formę 
rekompensaty za zdobycie określonej pozycji w 
rozgrywce, może zostać poproszony o opusz-
czenie lokalu, w którym odbywają się rozgrywki. 
Gracze, którzy podejmą próbę oszustwa zostaną 
zdyskwalifikowani oraz nie będą mogli uczestni-
czyć w żadnym turnieju eliminacyjnym w MPC.

Publikowanie informacji o turnieju

Organizatorzy eliminacji, sędziowie i gracze 
mogą swobodnie publikować w mediach wszel-
kie informacje na temat daty i przebiegu rozgry-
wek, nagród etc., o ile publikacje takie pozostają 
w zgodzie z przepisami prawa.

Organizator zastrzega sobie prawo do publiko-
wania na swojej stronie internetowej, profilu na 
Facebooku i Instagramie, informacji o przebiegu 
rozgrywek eliminacyjnych i finałowych, zwycięz-
cach (imiona i zdjęcia), dacie i miejscu poszcze-
gólnych eliminacji (łącznie z oznaczaniem miejsc 
eliminacji i finału na własnej Mapie Google), 
podsumowań rozgrywek etc.

Biorąc udział w turnieju uczestnik przyznaje 
Organizatorowi prawo do publikowania jego 
imienia, nazwiska, wizerunku, przyjętych w 
rozgrywce strategii, cytowania wypowiedzi 
ustnych i pisemnych, nagrywania i publikowania 
rozgrywek z jego udziałem oraz zdjęć i transmisji 
z wydarzeń MPC, w których bierze udział.

Obowiązki turniejowe

Każdy uczestnik MPC zobowiązuje się do prze-
strzegania zawartych w tym i we wszystkich 
obowiązujących podczas danego turnieju doku-
mentach postanowień.

Od uczestników turnieju oczekuje się zacho-
wywania się z szacunkiem wobec współgraczy 
i przestrzegania ogólnie przyjętych norm oby-
czajowych. Wszystkie dyskusje podczas turnieju 
powinny być prowadzone w spokojnym tonie, 
który odpowiada duchowi rywalizacji fair play. 

Niedopuszczalne są zachowania ofensywne, 
obrażanie innych graczy lub grup etc.

Obowiązki gracza

Graczem jest każdy uczestnik turnieju, którzy 
bierze czynny udział w przynajmniej jednej roz-
grywce eliminacyjnej lub finałowej.

- Gracz zobowiązuje się do rozgrywki fair play 
i kulturalnego zachowania.

- Gracz powinien dobrze znać zasady gry pod-
stawowej Catan (do pobrania ze strony interne-
towej Organizatora).

- Gracz zobowiązuje się do stawienia się na 
miejsce turnieju o czasie wskazanym przez Koor-
dynatora Eliminacji (w przypadku eliminacji) lub 
Organizatora (w przypadku finału).

Obowiązki obserwatora

Obserwatorem jest każda osoba, która w danym 
momencie nie bierze udziału w rozgrywce, ale 
przygląda się jej. Obserwator nie może komento-
wać przebiegu gry, doradzać żadnemu z graczy, 
komentować decyzji sędziego, powinien starać 
się nie rozpraszać graczy i zachować rozsądny 
dystans od grających. W przypadku nieprze-
strzegania tych wytycznych, obserwator może 
zostać poproszony przez sędziego lub Koordy-
natora Eliminacji o zachowanie tych zasad. Jeśli 
sędzia lub organizator stwierdzi, że obserwator 
celowo dąży do zakłócenia rozgrywki, obser-
wator może zostać poproszony o opuszczenie 
miejsca, w którym odbywa się turniej.

Obowiązki Koordynatora Eliminacji

Koordynator Eliminacji to osoba odpowiedzialna 
za zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju w 
ramach MPC, w tym zarezerwowanie odpowied-
niego miejsca dla graczy, promowanie wyda-
rzenia, ustalenie liczby graczy, poinformowanie 
Organizatora o wynikach etc.

Koordynator Eliminacji musi poinformować 
graczy przed turniejem o:

• Formacie turnieju (systemie liczenia punktów),
• Liczbie rund,
• Wszystkich przerwach w ciągu turnieju,
• Przedstawić sędziów.

podpis / pieczątka

http://bit.ly/REGULAMINOMP2020


Lista uczestników: 
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II miejsce

*podpisując się akceptujesz regulamin turnieju
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