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REGULAMIN 
III Szaradziarskich Mistrzostw Mińska Mazowieckiego 

 
 

1. Turniej składa się z dwóch 75-minutowych rund punktowanych. 

2. W danej rundzie wszyscy uczestnicy otrzymują jednakowy zestaw zadań. 

3. Część zadań posiada punktację wielostopniową. Za prawidłowe rozwiązanie całego 

zadania przyznawana jest maksymalna ilość punktów za zadanie, w przypadku braku 

lub niepoprawnie wpisanego jednego słowa przyznaje się punktację o 1 stopień niższą, 

w przypadku braku dwóch słów – o 2 stopnie niższą itd. Błąd na skrzyżowaniu jest 

traktowany jako dwa błędy. W przypadku punktacji jednostopniowej wymagane jest 

poprawne rozwiązanie całego zadania. 

4. W niektórych zadaniach przyznawane są punkty za czynności dodatkowe wynikające 

z opisu zadania, np. zapis:  + oznacza możliwość zdobycia 3 punktów za 

poprawnie rozwiązane zadanie oraz 1 punktu za wypisanie hasła dodatkowego 

wynikającego z treści zadania. 

5. Zadanie diagramowe uznaje się za rozwiązane tylko i wyłącznie w przypadku 

poprawnego wypełnienia wszystkich kratek diagramu. Nie ma obowiązku wypełniania 

kratownic na hasła pomocnicze, które znajdują się pod niektórymi zadaniami. 

6. W zadaniach szyfrowych wymagane jest prawidłowe wypełnienie jednego z diagramów 

(albo diagram z wyrazami wpisywanymi na podstawie określeń, albo diagram z hasłem 

końcowym). 

7. W zadaniach wierszowanych i rebusach nie jest konieczne wypisywanie członów 

składowych. Mogą być one jednak pomocne w przypadku ewentualnych rozwiązań 

innych niż autorskie. O dopuszczeniu takiego rozwiązania decyduje jury. 

8. Zwycięzcą mistrzostw zostaje uczestnik, który w obu rundach zdobędzie łącznie 

najwyższą ilość punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwu 

lub więcej uczestników o kolejności decyduje: 

- większa ilość punktów zdobyta w rundzie II, 

- większa ilość rozwiązanych zadań z rundy I oznaczonych stylizowaną literą 

oznaczającą związek zadania z Mińskiem,  

- większa ilość rozwiązanych zadań z wyższą punktacją w obu rundach. 

Powyższe kryteria będą stosowane tylko w odniesieniu do uczestników zajmujących 

lokaty od 1 do 20. 

9. Prosimy o pracę samodzielną i nie przeszkadzanie innym uczestnikom w trakcie pisania. 

Prosimy o wyłączenie lub wyciszenie wszelkich urządzeń elektronicznych. 

10. Po rozdaniu sprawdzonych prac każdej rundy uczestnicy mają 10 minut na złożenie 

ewentualnych reklamacji u jury zawodów. 

11. Turniej kończy się ogłoszeniem wyników. 
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