Regulamin i zasady wyznaczenia turniejów cyklu Grand Prix Polski oraz cyklu Mistrzostwa
Regionów w Scrabble w 2017 roku
§1
Zasady wyboru turniejów wchodzących w skład cyklu Grand Prix / Mistrzostwa Regionów 2017
1. Zarząd PFS spośród turniejów wpisanych do kalendarza do 15.01.2017r. wybierze turnieje
którym zostanie nadany status Grand Prix / Mistrzostwa Regionów.
2. Zarząd PFS w odrębnej uchwale określi liczbę turniejów wchodzących w skład cyklu Grand
Prix, liczbę turniejów wchodzących w skład cyklu Mistrzostwa Regionów oraz podział
geograficzny Mistrzostw Regionów (maksymalnie trzy regiony).
3. Przy wyborze turniejów do cyklu Grand Prix / Mistrzostwa Regionów Zarząd będzie
kierował się przede wszystkim:
1. oceną turnieju za lata ubiegłe;
2. formatem turnieju (preferowane będą turnieje z czasem na grę wynoszącym 20 minut
na partię

dla

gracza;

turnieje

dywizyjne,

drużynowe,

rozgrywane

systemem

pucharowym, itp. nie będą brane pod uwagę);
3. terminem i lokalizacją turnieju;
4. zapewnieniem miejsca do gry dla minimum 80 osób dla turniejów Grand Prix
i minimum 60 osób dla turniejów wchodzących w skład Mistrzostw Regionów;
5. frekwencją w latach ubiegłych.
4. Turniej zakwalifikowany do cyklu Grand Prix może być jednocześnie turniejem
wchodzącym w skład cyklu Mistrzostwa Regionów.
§2
Założenia sportowe cyklu Grand Prix i Mistrzostwa Regionów 2017
1. Klasyfikacja cyklu Grand Prix 2017 prowadzona będzie w dwóch kategoriach:
1. złotej – klasyfikacja główna dla wszystkich uczestników;
2. srebrnej – dla uczestników posiadających w chwili rozgrywania turnieju ranking poniżej
140,00.
2. Klasyfikacja cyklu Mistrzostwa Regionów 2017 prowadzona będzie w trzech niezależnych
kategoriach – odrębnych dla każdego regionu.
3. Punktacja „złotej” Grand Prix 2017.
1. Punkty do klasyfikacji głównej (złotej) Grand Prix 2017 zdobywa tylu uczestników,
ile wynosi część całkowita liczby obliczonej według wzoru: liczba uczestników, którzy

uczestniczyli co 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, (...), 4 – 17, 3 – 18+2, 2 – 19+6, 1 – 20+10),
(przykład 2: przy 85 uczestnikach: 28 miejsce – 1 punkt, 27 – 2, 26 – 3, (…), 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, (…), 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, (…) za 4 – 27, za 3 – 28+2, za 2 – 29+6 i za 1 – 30+10).
4. Punktacja „srebrnej” Grand Prix 2017.
1. Punkty do klasyfikacji „srebrnej” Grand Prix 2017 zdobywa pierwszych 15 uczestników,
których ranking w danym turnieju był niższy niż 140,00.
2. Zawodnik, który zajmie ostatnie punktowane miejsce, otrzymuje 1 punkt, każdy kolejny
o jeden punkt więcej.
5. Punktacja Mistrzostw Regionów 2017.
1. Punkty do klasyfikacji Mistrzostw Regionu zdobywa tylu uczestników, ile wynosi część
całkowita liczby obliczonej według wzoru: liczba uczestników, którzy uczestniczyli
co 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. Minimalna liczba uczestników zdobywających punkty do klasyfikacji Mistrzostw
Regionu 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, za 2–19, za 1–20).
4. Maksymalna liczba uczestników zdobywających punkty do klasyfikacji Mistrzostw
Regionu 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, za 2–29 i za 1–30).

6. Zarząd PFS w odrębnej uchwale określi liczbę turniejów wliczanych do końcowej
klasyfikacji cyklu (ok. 70-80% wchodzących w skład danego cyklu), a także dokładne
zasady klasyfikacji końcowej w poszczególnych cyklach.
§3
Nagrody
1. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji głównej („złotej”) w cyklu
Grand Prix 2017, zostaną zwolnieni z wpisowego (wpisowe pokryje PFS) i automatycznie
zakwalifikowani do fazy finałowej Mistrzostw Polski 2017 (bez prawa udziału
w eliminacjach).
2. Zawodnicy, którzy zwyciężą w klasyfikacji końcowej poszczególnych regionów w cyklu
Mistrzostw Regionów 2017, zostają zwolnieni z wpisowego (wpisowe pokryje PFS)
i automatycznie zakwalifikowani do fazy finałowej Mistrzostw Polski 2017 (bez prawa
udziału w eliminacjach).
3. Zawodnik który zwycięży w klasyfikacji „srebrnej” Grand Prix 2017 zostanie zwolniony
z wpisowego (wpisowe pokryje PFS) do wszystkich turniejów cyklu Grand Prix 2018.
4. Zawodnicy, którzy zajmą 2. i 3. miejsca w klasyfikacji końcowej „srebrnego” Grand Prix
2017 oraz w poszczególnych regionach w cyklu Mistrzostw Regionów 2017 zostaną
zwolnieni z wpisowego (wpisowe pokryje PFS) do Mistrzostw Polski 2017 oraz do Turnieju
Towarzyszącego MP 2017 (jeżeli się odbędzie).
5. W przypadku kiedy jeden zawodnik wywalczy awans do fazy finałowej Mistrzostw Polski
2017 zarówno z cyklu Grand Prix jak i z Mistrzostw Regionów, nagroda nie przechodzi
na kolejnego zawodnika w klasyfikacji. W takiej sytuacji zostanie zwiększona pula miejsc
w fazie finałowej Mistrzostw Polski 2017, przeznaczona dla zawodników biorących udział
w eliminacjach.
6. Nagród nie można przekazywać. Uprawnionym do wykorzystania nagrody jest wyłącznie
zawodnik, który ją wywalczył.
7. Zawodnicy, którzy wygrają awans do fazy finałowej Mistrzostw Polski zobowiązani są,
najpóźniej do końca dnia poprzedzającego pierwszy dzień eliminacji Mistrzostw Polski,
przesłać maila na adres zarzad@pfs.org.pl z potwierdzeniem udziału w fazie finałowej.
W przypadku braku potwierdzenia zostanie zwiększona pula miejsc w fazie finałowej
Mistrzostw Polski 2017, przeznaczona dla zawodników biorących udział w eliminacjach.
8. W przypadku braku potwierdzenia udziału w fazie finałowej lub w przypadku rezygnacji
z nagrody zawodnik może wystartować w fazie eliminacyjnej Mistrzostw Polski 2017.

§4
Postanowienia końcowe
1. W cyklach Grand Prix 2017 i Mistrzostwa Regionów 2017 obowiązują wszystkie zasady
stosowane w turniejach rankingowych PFS.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu PFS.
3. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie każdego turnieju z cyklu Grand Prix /
Mistrzostwa Regionów 2017 rozstrzyga sędzia główny zawodów.
4. Zarząd PFS ma prawo do zwiększenia wysokości i/lub liczby nagród (§3 niniejszego
regulaminu).
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

