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REGULAMIN  

VIII MISTRZOSTW POLSKI  

W PRACY Z TEKSTEM NA KOMPUTERZE 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Mistrzostwa organizuje Stowarzyszenie Interinfo Polska z siedzibą w Tychach przy ulicy 

Elfów 9. 

2. Mistrzostwa odbędą się 4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, ul. 

Monte Cassino 31. 

3. Konkurs będzie obejmował konkurencje związane z pracą z tekstem na klawiaturze 

komputera. 

§ 2 

Uczestnicy 

1. W mistrzostwach może wziąć udział osoba, która stosując metodę bezwzrokową biegle 

pisze na klawiaturze komputera uzyskując biegłość minimum – 200 uderzeń na 1 minutę 

brutto. 

2. W każdej konkurencji rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:  

a) juniorzy młodsi – urodzeni w roku 2005 i później, 

b) juniorzy – urodzeni w latach 2004 – 2000, 

c) seniorzy – urodzeni w roku 1999 i wcześniej. 

3. W dniach od 1 lutego do 14 lutego 2020 r. odbędą się eliminacje do Mistrzostw Polski. 

a) Do eliminacji można zarejestrować się do dnia 8 lutego 2020 r. na platformie 

eliminacyjnej dostępnej pod adresem: https://konkursy-interinfo.pl 

b) Rejestracji osób niepełnoletnich dokonuje nauczyciel lub rodzic. 

c) Eliminacje będą polegały na trzykrotnym przepisaniu różniących się tekstów 

eliminacyjnych. Teksty eliminacyjne można przepisywać w dowolnym czasie trwania 

etapu eliminacyjnego, a każdy z tekstów należy przepisywać przez 10 minut. Finalnym 

wynikiem uczestnika w eliminacjach będzie jego najwyższy rezultat uderzeń netto 

spośród wszystkich trzech prób. 

d) Do dnia 21 lutego 2020 r. uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną 

(podaną w trakcie rejestracji do eliminacji) o zakwalifikowaniu ich do konkursu. 

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się do konkursu właściwego jest 

uzyskanie biegłości minimum 200 uderzeń brutto na 1 minutę. 

4. Uczestnicy lub zgłaszający uczestników do 4 marca 2020 r. potwierdzą uczestnictwo 

w Mistrzostwach Polski przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny na adres:  

stowarzyszenie@interinfopolska.pl. 

5. Uczestników do Mistrzostw Polski wybiera Komisja Eliminacyjna składająca się 

z członków Stowarzyszenia Interinfo Polska. 

https://konkursy-interinfo.pl/
https://konkursy-interinfo.pl/
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a) wybór uczestników przez Komisję Eliminacyjną jest nieodwołalny. 

6. Udział w Mistrzostwach Polski jest bezpłatny. 

 

§ 3 

Przebieg konkursu 

1. Wskazanym jest, aby uczestnicy pisali na własnym sprzęcie (laptop).   

2. Podstawową konkurencją Mistrzostw będzie przepisywanie tekstu zapisanego w formie 

tradycyjnej zgodnie z międzynarodowymi regułami.  

Każdy z uczestników będzie przepisywał dwa różne teksty, każdy w czasie 10 minut. 

3. Do klasyfikacji generalnej będzie brana pod uwagę tzw. „lepsza praca”. Wynikiem będzie 

ilość uderzeń netto (ilość uderzeń brutto pomniejszona o punkty karne – 50 za  

niepoprawiony błąd). 

Przekroczenie 0,50 % błędów będzie dyskwalifikowało pracę konkursową. 

4. Dodatkowa konkurencja (nieobowiązkowa) to audio-transcription (przepisywanie 

ze słuchu). 

5. Wynikiem konkurencji audio-transcription będzie ilość uderzeń netto (ilość uderzeń brutto 

pomniejszona o punkty karne – 50 za 1 niepoprawiony błąd) 

Przekroczenie 0,50 % błędów będzie dyskwalifikowało pracę konkursową. 

Wszelkie informacje o konkurencji audio-transcription znajdują się na stronie:  

https://interinfopolska.pl/wp-content/uploads/2018/03/AT-Opis-konkurencji.pdf 

z pominięciem informacji dotyczącej klasyfikacji prac (informacje te dotyczyły 

klasyfikacji prac na Mistrzostwach Świata) 

6. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez kilku zawodników, o miejscu 

zadecyduje procent błędów. 

 

§ 4 

Nagrody 

1. Dla zwycięzców przewiduje się medale, dyplomy i nagrody ufundowane przez 

Stowarzyszenie Interinfo Polska, Zespół Szkół Łączności w Krakowie oraz pozyskanych 

sponsorów. 

2. Uczestnicy, mogą także otrzymać dyplom weryfikacyjny po spełnieniu warunków, 

określonych w Regulaminie egzaminu weryfikacyjnego  (www.interinfopolska.pl). Chęć 

uzyskania dyplomu weryfikacyjnego należy podać w momencie zgłaszania uczestnika do 

Mistrzostw.  
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§ 5 

Komisja Sędziowska 

1. Komisję Sędziowską powołuje Organizator. 

2. Wszystkie prace sprawdzane będą za pomocą programu „ZAV-Jury”. 

3. Komisja Sędziowska na bieżąco rozstrzyga wszelkie zgłaszane kwestie sporne, a jej 

decyzje są nieodwołalne. 

4. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości techniczne uczestnik zgłasza bezpośrednio 

po zakończeniu pisania tekstu. Po odejściu od komputera nie będą one już uwzględniane. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach przeprowadzenia niniejszych Mistrzostw, wyłonienia 

zwycięzców, przyznawania nagród oraz ogłoszenia wyników laureatów w Internecie. 

a) Uczestnik pełnoletni potwierdzi ten fakt w dniu Mistrzostw własnoręcznym podpisem 

na liście oświadczeń. 

b) Uczestnik niepełnoletni dostarczy w dniu Mistrzostw oświadczenie podpisane 

przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia do regulaminu uzasadnionych zmian. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe potwierdzenie uczestnictwa 

w Mistrzostwach Polski. 

4. Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdem na Konkurs.  

5. Dodatkowe pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: 

konkurs@konkursy-interinfo.pl lub stowarzyszenie@interinfopolska.pl.  
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