
Regulamin III Mysłowickich Mistrzostw  

w Super Farmera 

 
Informacje ogólne: 

1. Organizatorem III Mysłowickich Mistrzostw w Super Farmera jest Szkoła Podstawowa nr 3 

w Mysłowicach. Współorganizator: Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej  

z La Salette. 

2. Patronat honory: Prezydent Miasta Mysłowice.  

3. Patronat medialny: telewizja itvm.  

4. Patronat merytoryczny: wydawnictwo Granna.  

 

Rejestracja uczestników  

1. Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną na adres podany w pkt. 2 niniejszego 

paragrafu, w dniach 1 – 23 marca 2017r.  

2. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w mistrzostwach należy przesłać swoje zgłoszenie na adres 

mailowy dominikagomola@wp.pl  

3. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:  

a) imię i nazwisko,  

b) wiek,  

c) miejscowość.  

4. O zakwalifikowaniu do mistrzostw decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane 

zostaną o tym fakcie powiadomione drogą mailową na adres, z którego zostało przesłane 

zgłoszenie.  

5. W mistrzostwach może uczestniczyć każdy, bez żadnych ograniczeń wiekowych.  

 

Program mistrzostw  

1. Gra odbywa się na zasadach opisanych w regułach gry Super Farmer.  

2. Każdy uczestnik zostanie przypisany do odpowiedniego numeru stolika, w którym będzie 

grał swoją pierwszą rozgrywkę. Dobór uczestników przy danym stole następuje poprzez 

zastosowanie dwóch zasad:  

a) różnica wieku uczestników przy jednym stole nie powinna być większa niż 3 lata (jeżeli 

chodzi o dzieci), 5 lat (jeżeli chodzi o młodzież), bez znaczenia (jeżeli chodzi o osoby dorosłe),  

b) o numerze stolika decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. Rozpoczęcie mistrzostw nastąpi o godzinie 11.00  

– przywitanie zawodników, umiejscowienie uczestników przy odpowiednich stołach.  

4. Każdą grę rozpoczyna najmłodszy uczestnik danego stolika.  

5. 11.20 - rozpoczęcie pierwszej gry.  

Gra toczy się do momentu wyłonienia zwycięzcy w danym stoliku. Uczestnicy grający przy 

stoliku przy którym gra dobiegła końca zgłaszają poprzez podniesienie ręki zakończenie 

rozgrywki. Sędzia zapisuje dane zwycięzcy. 



 6. Do drugiego etapu rozgrywek przechodzą zwycięzcy z każdego stolika – odtąd zostają oni 

nazwani półfinalistami.  

7. W przypadku sytuacji spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia. Jego decyzja jest 

nieodwołalna.  

8. Jeżeli po rozegraniu pierwszej rozgrywki liczba półfinalistów uniemożliwia równy podział 

uczestników organizator zastrzega sobie możliwość wylosowania spośród osób, które 

odpadły w pierwszej rozgrywce, dodatkowych półfinalistów. 

9. 11.50  – losowanie numerów stolików przez półfinalistów.  

10. 12.00 – druga rozgrywka.  

Gra toczy się na tych samych zasadach co rozgrywka pierwsza. Do finału przechodzą 

zwycięzcy z każdego stolika. W przypadku liczby finalistów uniemożliwiającej równy podział 

uczestników między stoliki finałowe organizator zastrzega sobie prawo wylosowania spośród 

półfinalistów osób, które zostaną dopuszczone do finału.  

11. 12.30– losowanie przez finalistów numerów stolików.  

12. 12.50 – rozgrywka finałowa.  

Podczas rozgrywki finałowej zawodnicy grają do momentu uzbierania przez dowolną osobę 

całego stada (zwycięzca III Mysłowickich Mistrzostw w Super Farmerze), wtedy gra przy 

wszystkich stolikach zostaje przerwana. Sędziowie podliczają punkty według punktacji 

zamieszczonej w pkt. 13 tego paragrafu i na ich podstawie przyznają miejsca drugie i trzecie.  

13. Punktacja obowiązująca w finałowej rozgrywce:  

- królik – 1pkt  

- owca – 6pkt  

- świnia – 12pkt  

- krowa – 36pkt  

- koń – 72pkt  

- mały pies – 6pkt  

- duży pies – 36pkt  

14. 13.30 – podsumowanie rozgrywek i wręczenie nagród. 


