
Regulamin eliminacji do Mistrzostw Polski  
Rummikub ONLINE 2020 

 
Postanowienia ogólne 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 

1. Turniej to rozgrywki 64 osób w Rummikub Online (poprzez aplikację). 

2. Czas: to ilość sekund na ruch, jaki obowiązuje podczas całego turnieju.  

3. Stoły: to podział uczestników na 4 osobowe pokoje.  

4. Awans: zwycięzca turniej otrzymuje awans na Mistrzostwa Polski w Warszawie 

5. Nagrody: najlepszych trzech graczy otrzyma od TM Toys wydawcy gry Rummikub nagrody. 

6. Sędzia: osoba, która organizuje turniej. 

Zasady uczestnictwa: 

1. Turniej organizujemy na Grupie Fani Rummikub, której trzeba być członkiem. 
2. Należy pobrać aplikację Rummikub na telefon lub otworzyć stronę www online z Rummikub 
3. Eliminacje odbywają w środę o godzinie 21:00 oraz okazjonalnie w piątek także o godzinie 21:00  

4. W tygodniu można uczestniczyć tylko w jednym turnieju. 
5. Zgłoszenia przyjmujemy tylko przez formularz udostępniony w poniedziałek na Grupie. Liczy się kolejność 

zgłoszeń. 
6. Sędzia (moderator) udostępnia stolik na Grupie na 1 dzień przed turniejem. 
7. Limit osób w turnieju wynosi 64. 
8. Gramy 5 rund. W każdej rundzie rozgrywamy 2 gry. Nie liczymy małych punktów (oprócz finału. Liczą się tylko 

wygrane. Zwycięzca 1 gry przechodzi do dalszej rundy i nie gra drugiej gry. Pozostałych 3 graczy przy stole 
rozgrywa  partię i wyłania kojoną osobę, która awansuje do dalszej rundy. 

a) Runda 1: TOP64 – 2 gry - awans 2 osób 
b) Runda 2: TOP32 - 2 gry  - awans 2 osób 
c) Runda 3: TOP16 – 2 gry - awans 2 osób 
d) Runda 4: TOP8 – 2 gry - awans 2 osób 
e) Runda 5: FINAŁ – 4 gry – liczymy w tabeli małe punkty  

9. Należy dodać do znajomych na Facebook, osoby z którymi grasz przy stole w turnieju. 

10. Czas jaki obowiązuje na ruch to 15, 30 lub 60 sekund. Ustalany jest przez sędziego danego turnieju.  

11. Pierwsza osoba ze stołu stół organizuje stół, jeśli pierwsza osoba jest nieaktywna zaprasza kolejna. 

12. Obstawiamy najniższą możliwą stawkę: 100 

13. Gramy przy stołach 4 osobowych. Jeśli ktoś nie dołączy do godziny 21:10, lider zgłasza sędziemu brak osoby. 

Sędzia przydziela osobę z listy rezerwowej.  

14.  Jeśli wyrzuci kogoś ze stołu nie gramy jeszcze raz.  

15. Po każdej rundzie gracz która wygrał osobę, komentarz „Awansowałem”  

16. Jeden z finalistów wysyła sędziemu screeny po każdej partii.   

https://www.facebook.com/groups/fanirummikub/
https://rummikub-apps.com/
https://rummikub-apps.com/


Schemat rozgrywek do 64 osób 

Runda I 

64 osoby

2 gry 

16 stołów

Awnas 

2 osoby

Runda II

32 osoby

2 gry 

8 stołów

Awnas 

2 osoby

Runda III

16 osoby

2 gry 

4 stoły

Awnas 

2 osoby

Runda IV

8 osób

2 gry 

2 stoły

Awnas 

2 osoby

Runda V

Finał 

2 gry

(TOP4)


