REGULAMIN TURNIEJU ŚWIAT DYSKU – ANKH-MORPORK
1. Informacje ogólne
1.1.
Organizatorem Turnieju Świata Dysku Ankh-Morpork jest firma Aleksandra Cebo
GIERKA, dalej nazywana Organizatorem.
1.2.
Turniej odbędzie się w Energetycznym Centrum Kultury Klubie im. Jana Kiepury w
Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65 w dniu 26 września 2015r. Rozgrywki turniejowe
rozpoczynają się o godzinie 14:00.
2. Udział w turnieju
2.1.
Udział w turnieju mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie po uzyskaniu
zgody prawnych opiekunów przedłożonej podczas eliminacji.
2.2.
W turnieju nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora.
2.3.
Zapisując się do turnieju uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć w trakcie
rozgrywek i przy rozdaniu nagród oraz na opublikowanie tych zdjęć na stronie
internetowej oraz fanpage’u Organizatora.
3. Rozgrywki eliminacyjne
3.1.
W zależności od ilości graczy, przy jednym stole zasiądzie 3-4 osoby.
3.2.
Uczestnicy zostaną każdorazowo losowo przydzieleni do stołów.
3.3.
Z rozgrywek eliminacyjnych zostaną wybrane 3 osoby, które zgromadziły najwyższą
liczbę dużych punków zwycięstwa. Te osoby biorą udział w rozgrywce finałowej.
3.4.
Wyniki każdej rozgrywki zostają zapisane w tabeli wyników.
3.5.
W ramach rozgrywek eliminacyjnych gracze rozgrywają 3 równoważne partie – czas
trwania jednej rozgrywki 50 minut lub do końca partii – w zależności, co będzie
wcześniej.
3.6.
Po zakończeniu rozgrywki przy danym stole przedstawiciel Organizatora zapisuje ile
punktów zwycięstwa dana osoba uzyskała oraz zaznacza kto wygrał i przyznaje punkty
za zajęte miejsce.
3.7.
Po zakończeniu rozgrywek przy wszystkich stołach wszyscy uczestnicy są ponownie
poddani losowaniu w celu wyłonienia kolejnych drużyn do przeprowadzenia kolejnej
rundy eliminacyjnej, której wyniki zostają odnotowane w ten sam sposób.
3.8.
Punktacja i zwycięstwo w poszczególnych rozgrywkach:
a) Duże punkty zwycięstwa – 3 punkty za zwycięstwo przy stole; 2 punkty za drugie
miejsce i 1 punkt za trzecie miejsce.
b) Małe punkty zwycięstwa – punkty liczone zgodnie z zasadami gry.
c) Zwycięzca stolika – gracz, który spełni warunki zwycięstwa swojej Karty
Tożsamości – bez względu na ilość małych punktów zwycięstwa. W przypadku
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wcześniejszego zakończenia rozgrywki (zgodnie z pkt. 3.5), wylosowania Karty
Zdarzeń Zamieszki (przy zachowaniu warunków) lub dobrania ostatniej Karty Akcji
(z zachowaniem warunku wygranej Komendanta Vimesa) zwycięzcą zostaje gracz
o najwyższej liczbie małych punktów zwycięstwa.
Rozgrywka finałowa
4.1.
Do rozgrywki finałowej zasiada 3 graczy o najwyższej liczbie dużych punktów
zwycięstwa.
4.2.
W przypadku remisu, do finału kwalifikuje się osoba, która uzyskała więcej małych
punktów zwycięstwa lub więcej razy wygrała spełniając warunki Karty Tożsamości.
4.3.
W rozgrywce finałowej punkty przyznawane są na zasadzie opisanej w pkt. 3.8.
Niesportowe zachowania
5.1.
Każdy uczestnik ma prawo zgłosić Organizatorowi nieprawidłowe zachowania
współgraczy.
5.2.
Zgłoszeniu podlegają próby złamania zasad, podglądania kart współgraczy lub
zakrytych kart na stole, celowe rozpraszanie współgraczy mające na celu utrudnić im
rozgrywkę, celowe przedłużanie rozgrywki, próby kontaktu z osobami postronnymi,
korzystanie z urządzeń elektronicznych, które może wpłynąć na wynik rozgrywki.
5.3.
Każde zgłoszenie Organizator ma obowiązek rozpatrzyć i w momencie uznania, że
było ważkie, ma prawo dać winnemu graczowi ostrzeżenie lub usunąć z turnieju.
Nagrody
6.1.
Dla uczestników turnieju przeznaczono następujące nagrody:
a) Gry:
• Reglamentacja,
• Kameleon
• Palce w pralce,
b) Oryginalne gadżety ze Świata Dysku:
• Zestaw znaczków z Piekła pocztowego
• Paszport Ankh-Morpork
• Zestaw naklejek stowarzyszeń Świata Dysku
• Zestaw kartek świątecznych Strzeżenie Wiedź
• Certyfikaty gildii Złodziei
• Zestaw naklejek podróżnych ze Świata Dysku
6.2.
Osoba, która zajęła pierwsze miejsce jako pierwsza wybiera dla siebie nagrodę
spomiędzy gier. Osoba, która zajęła drugie miejsce, wybiera z pozostałych dwóch gier.
Ostatnia gra przypada osobie, która zajęła trzecie miejsce.
6.3.
Gadżety zostaną rozdzielone między graczy w sposób ustalony w trakcie turnieju, w
zależności od liczby uczestników. Organizator zastrzega możliwość rozdzielenia
gadżetów między wszystkich uczestników turnieju.
Postanowienia końcowe
7.1.
Każda osoba biorąca udział w turnieju potwierdza znajomość i akceptację niniejszego
regulaminu.
7.2.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niewielkich zmian w regulaminie.
7.3.
Aktualny i pełny regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej Organizatora
www.acebo.pl oraz na www.facebook.com/aceboGIERKA

