REGULAMIN CYKLU GRAND PRIX 2015
§1
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Cykl Grand Prix 2015 obejmuje następujące turnieje:
 XVII Mistrzostwa Warszawy (16-17 maja)
 IV Otwarte Mistrzostwa Konojad "Oby rżało" (20-21 czerwca)
 XV Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej "Blanki w Szranki" (4-5 lipca)
 XIX Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Scrabble (25-26 lipca)
 XI Mistrzostwa Ziemi Wałeckiej w Scrabble "Wałeckie scrabblobranie" (15-16
sierpnia)
 XI Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble (19-20 września)
2. Cykl Grand Prix 2015 prowadzony będzie w trzech klasyfikacjach:
 Klasyfikacja Złota - główna (dla wszystkich uczestników turniejów z cyklu GP)
 Klasyfikacja Srebrna (dla uczestników turniejów z cyklu GP posiadających ranking
poniżej 135,00)
 Klasyfikacja Brązowa (dla uczestników turniejów z cyklu GP posiadających ranking
poniżej 125,00)

§2
ZAŁOŻENIA SPORTOWE
1. Punkty do klasyfikacji głównej (Złotej) Grand Prix 2015 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. Punkty do klasyfikacji srebrnej otrzymują zawodnicy, którzy w danym turnieju występowali z
rankingiem poniżej 135,00. Zawodnikom tym przyznaje się do klasyfikacji srebrnej tyle
punktów, ile zdobyli w klasyfikacji złotej, a dodatkowo za pierwsze dziesięć miejsc w swojej

grupie rankingowej, tzn. za pierwsze miejsce wśród osób z rankingiem poniżej 135,00
zawodnik otrzymuje 10 punktów, za drugie 9 punktów, itd.
7. Punkty do klasyfikacji brązowej otrzymują zawodnicy, którzy w danym turnieju występowali z
rankingiem poniżej 125,00. Zawodnikom tym przyznaje się do klasyfikacji brązowej tyle
punktów, ile zdobyli w klasyfikacji złotej, a dodatkowo za pierwsze dziesięć miejsc w swojej
grupie rankingowej, tzn. za pierwsze miejsce wśród osób z rankingiem poniżej 125,00
zawodnik otrzymuje 10 punktów, za drugie 9 punktów, itd.
8. Każdemu zawodnikowi biorącemu udział w cyklu rozgrywek Grand Prix 2015 do końcowej
klasyfikacji zalicza się cztery najlepsze wyniki z sześciu turniejów.
9. Przy równej liczbie punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje wyższa suma
punktów zdobytych we wszystkich turniejach cyklu Grand Prix 2015 (bez odpisywania), a jeśli
to nie da efektu (gracze mieli identyczny wynik), dalszym kryterium będzie wyższa zdobycz
punktowa w najlepszym turnieju (w przypadku braku rozstrzygnięcia, w kolejnym najlepszym
turnieju, itd.). Jeśli również to nie przyniesie rozstrzygnięcia, zawodnicy zajmują miejsce exaequo, a nagrody finansowe za ich miejsca są sumowane i dzielone po równo.

§3
NAGRODY
1. Nagrody w cyklu głównym Grand Prix (GP Złote) wynoszą:
 pierwsze miejsce – 600 PLN
 drugie miejsce – 400 PLN
 trzecie miejsce – 200 PLN
2. Nagrody w cyklu GP Srebrne wynoszą:
 pierwsze miejsce – 300 PLN
 drugie miejsce – 200 PLN
 trzecie miejsce – 100 PLN
3. Nagrody w cyklu GP Brązowe wynoszą:
 pierwsze miejsce – 300 PLN
 drugie miejsce – 200 PLN
 trzecie miejsce – 100 PLN
4. W przypadku zajęcia przez zawodnika miejsca premiowanego nagrodą w więcej niż jednej
klasyfikacji (GP Złote, GP Srebrne, GP Brązowe), otrzymuje on najwyższą nagrodę, a
pozostałe przyznawane są zawodnikom, którzy w odpowiedniej klasyfikacji zajęli kolejne
miejsca.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W Grand Prix 2015 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 GP 2015 rozstrzyga
sędzia główny zawodów.
4. Zarząd PFS ma prawo do zmiany wysokości nagród w cyklu Grand Prix 2015 (§3 niniejszego
regulaminu), o ile nie wpłynie to na zmniejszenie ich wysokości.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

