
 

 

Mistrzostwa Głuchołaz w Speedcubingu 

 

Ogólny regulamin mistrzostw: 

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach. 

2. Konkurs odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach, w dniu 26 kwietnia 2019 r. 

o godzinie 900. Czas trwania konkursu zależny jest od ilości startujących zawodników. 

3. Organizator udostępni własne kostki 3x3x3 na czas mistrzostw. 

4. Kostki 3x3x3 muszą być dopuszczone do użycia w konkursie przez organizatora. Jeśli uczestnik chce 

korzystać z własnej kostki musi ją dostarczyć do organizatora na godzinę przed rozpoczęciem. 

5. Każdy zawodnik dostarcza do organizatora potwierdzenie znajomości regulaminu oraz zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu) – na spotkaniu przed konkursem. 

6. W zależności od ilości zgłoszonych uczestników organizatorzy mogą przeprowadzić eliminacje do głównej 

części konkursu. Wówczas każdy zawodnik wykonuje 2 ułożenia jedno po drugim. Kolejność udziału 

w eliminacjach będzie losowana przed jego rozpoczęciem. O wyniku decyduje najlepszy czas jednego 

ułożenia. 

7. Do finału konkursu może zakwalifikować się co najwyżej 10 uczestników. W rundzie finałowej zawodnicy 

wykonują dwa ułożenia jedno po drugim. Kolejność udziału w finale zależy od miejsca zajętego 

w eliminacjach bądź będzie losowana (w przypadku braku eliminacji). O wyniku decyduje średnia 

arytmetyczna czasu każdego ułożenia – z pominięciem czasu z eliminacji. 

8. Zawodnik może obejrzeć kostkę przez 10 sekund przed rozpoczęciem ułożenia. Szczegóły dotyczące pomiaru 

czasu zostaną podane przed rozpoczęciem mistrzostw.  

9. Limit czasowy na ułożenie kostki wynosi 3 minuty. Po przekroczeniu tego czasu następuje przerwanie 

ułożenia i wpisanie czasu 3 minut do tabeli wyników.  

10. Jeżeli uszkodzenie kostki zdarzy się podczas ułożenia, zawodnik może naprawić uszkodzenie i kontynuować 

ułożenie. Czas naprawy jest wliczany do czasu ułożenia kostki. 

11. Sędzia informuje zawodnika o osiągniętym wyniku, a następnie zapisuje wynik na karcie wyników. 

12. O końcowej klasyfikacji decyduje najlepsza średnia wszystkich ułożeń z wyłączeniem czasu z eliminacji. 

W przypadku jednakowych czasów ułożenia o zwycięstwie decyduje dogrywka. 

13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu następuje usunięcie zawodnika z listy startujących uczniów. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie. Wszelkie spory i kwestie nieujęte 

w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 znajdująca się 

przy ulicy Curie-Skłodowskiej 9 w Głuchołazach. 

2. W szkole powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 

077 4391 340 oraz adresem mailowym: iod.sp1glucholazy@o2.pl  

3. Celem przetwarzania danych jest organizacja Mistrzostw Głuchołaz w Speedcubingu w Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 1 w Głuchołazach. 

4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

5. Gdy uzna Pan/Pani, iż Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach jako administrator danych, przetwarza je w 

sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma 

Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. 
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