Uchwała nr 5/2013 z dn. 31.01.2013 r. w sprawie zasad klasyfikacji w cyklu
Grand Prix 2013
Zarząd PFS przyjął następujące zasady klasyfikacji indywidualnej Grand Prix 2013:
1. Punkty do klasyfikacji łącznej Grand Prix 2013 zdobywa tylu uczestników, ile wynosi część
całkowita liczby obliczonej według wzoru: liczba uczestników, którzy uczestniczyli najmniej w
5 rundach turnieju, dzielona przez 3.
2. Zawodnik, który zajmie ostatnie punktowane miejsce, otrzymuje 1 punkt, każdy kolejny o
jeden punkt więcej.
3. Dodatkowo zdobywcy 3 czołowych miejsc otrzymują premię: 10 punktów za miejsce
pierwsze, 6 punktów za drugie i 2 punkty za trzecie (przykład 1: przy 62 uczestnikach: 20
miejsce – 1 punkt, 19–2, 18–3, itd., a rosnąco: 4 miejsce –17, 3–18+2, 2–19+6, 1–20+10).
(przykład 2: przy 85 uczestnikach: 28 miejsce–1 punkt, 27–2, 26–3, itd. a rosnąco 4–25, 3–
26+2, 2–27+6, 1–28+10.)
4.

Minimalna liczba uczestników zdobywających punkty do klasyfikacji Grand Prix wynosi 20.
(Tzn. w przypadku turnieju, w którym uczestniczyło mniej niż 60 osób, minimum w pięciu
rundach turnieju, zawodnik za miejsce 20 otrzymuje 1 punkt, za 19–2, itd., a za 4–17, za 3–
18+2, za 2–19+6, za 1–20+10.)

5.

Maksymalna liczba uczestników zdobywających punkty do klasyfikacji Grand Prix wynosi 30.
(Tzn. w przypadku turnieju, w którym uczestniczyło więcej niż 90 osób, minimum w pięciu
rundach turnieju, zawodnik za miejsce 30 otrzymuje 1 punkt, za 29–2, itd., za 4–27, za 3–
28+2, za 2–29+6 i za 1–30+10.)

6. Każdemu zawodnikowi biorącemu udział w cyklu rozgrywek Grand Prix 2013 do końcowej
klasyfikacji zalicza się sześć najlepszych wyników (w sześciu turniejach z maksymalnie
dziewięciu).
7. Przy równej liczbie dużych punktów w klasyfikacji końcowej, o kolejności decyduje wyższa
zdobycz punktowa w pojedynczym turnieju, a jeśli to nie da efektu (gracze mieli identyczny
wynik) w kolejnym najlepszym turnieju, itd.
8.

Jeżeli w ten sposób nie uda się ustalić kolejności, decyduje losowanie.

Nagrody w cyklu Grand Prix 2013 wyniosą:
1 miejsce–800 zł
2 miejsce–600 zł
3 miejsce–300 zł
4 miejsce–100 zł

