Regulamin finału Szaradziarskich Mistrzostw Pomorza Środkowego

1. Do udziału w finale dopuszczone są wyłącznie osoby, które uzyskały najwyŜszą
liczbę punktów w eliminacjach korespondencyjnych prowadzonych na łamach
„Głosu Koszalińskiego / Głosu Słupskiego” i zostały zakwalifikowane do
rozgrywki przez komisję konkursową.
2. Uczestnik zobowiązany jest do osobistego udziału w finale. Fakt ten potwierdza
przedstawiając dowód toŜsamości.
3. Przed rozpoczęciem uczestnicy zapoznawani są z regulaminem finału.
4. Finał konkursu polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestników
jednakowych zestawów zadań o róŜnej punktacji w czasie 90 minut.
5. Wszelki problemy związane z jakością techniczną zestawów, naleŜy zgłaszać
komisji konkursowej zaraz po ich otrzymaniu, która wymienia wadliwy zestaw.
6. Finaliści, którzy spóźnią się na rozpoczęcie więcej niŜ 15 minut, nie będą
dopuszczeni do rozgrywki. Termin zakończenia rozwiązywania jest jednakowy
dla wszystkich uczestników.
7. W czasie trwania turnieju nie wolno komunikować się z innymi osobami,
korzystać z innych źródeł, a takŜe opuszczać salę przed ostatecznym oddaniem
pracy.
8. W przypadku zadań diagramowych punkty za rozwiązanie przyznaje się za
poprawne wypełnienie całego diagramu. Wypisywanie hasła końcowego nie jest
obowiązkowe.
9. Rozwiązanie odmienne od wersji autorskiej, lecz zgodne z warunkami zadania,
moŜe być po rozpatrzeniu dopuszczone przez komisję konkursową jako
poprawne.
10. Zadanie z powaŜnym błędem, powstałem z winy autora lub podczas
przygotowania do druku zostaje anulowane.
11.Niewyraźne pismo moŜe być powodem do nie uznania rozwiązania.
12.Fakt oddania pracy przed upływem regulaminowego czasu odnotowywany jest
na arkuszu z rozwiązaniami poprzez zapisanie godziny zakończenia.

13.Zwycięzcą rozgrywki zostanie osoba, która zdobyła największą liczbę punktów
za zadania rozwiązywane podczas finału.
14.W przypadku uzyskania jednakowego wyniku końcowego wygra ta osoba, która
rozwiązała więcej zadań o wyŜszej punktacji. W następnej kolejności brany jest
pod uwagę krótszy czas rozwiązania. Przy niemoŜności ustalenia zwycięzcy w
oparciu o podane kryteria, pomiędzy tymi osobami rozegrana będzie dogrywka
polegająca na rozwiązaniu dodatkowego zestawu zadań.
15.Po sprawdzeniu zestawy zostają rozdane finalistom, aby mogli stwierdzić
poprawność obliczonych punktów i zgłosić ewentualne reklamacje, po czym
następuje ostateczne ogłoszenie wyników mistrzostw.
16.Po ogłoszeniu wyników reklamacje nie będą uwzględniane.
17.W trakcie finału zabronione jest palenie papierosów oraz zachowanie
przeszkadzające pozostałym uczestnikom konkursu. W takim przypadku komisja
konkursowa podejmuje decyzję o dyskwalifikacji uczestnika, który ma
obowiązek natychmiastowego opuszczenia sali.
18.Wszelkie sytuacje nie ujęte regulaminem, będą na bieŜąco i nieodwołalnie
rozstrzygane przez komisję konkursową.
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