GRAND PRIX
§1
Cykl Grand Prix 2017 obejmuje następujące turnieje:
•

XVI Mistrzostwa Szczecina „Zanim zakwitną magnolie”

•

XVII Mistrzostwa Warszawy

•

XVII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej w Scrabble „Blanki w Szranki”

•

XXI Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Scrabble

•

VI Mistrzostwa Poznania

•

XII Mistrzostwa Jaworzna w Scrabble
§2

Do klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix 2017 każdemu uczestnikowi zalicza się cztery najlepsze
wyniki.
§3
Przy równej liczbie punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje kolejno:
•

wyższa suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach cyklu Grand Prix 2017 (bez
odpisywania)

•

wyższa zdobycz punktowa w najlepszym turnieju (w przypadku braku rozstrzygnięcia, w
kolejnym najlepszym turnieju, itd.)

•

większa liczba turniejów wchodzących w skład cyklu Grand Prix 2017 w których zawodnik brał
udział

W przypadku braku rozstrzygnięcia zawodnicy zajmują miejsce ex aequo i otrzymują nagrodę
przewidzianą za zajęcie wyższego miejsca.

MISTRZOSTWA REGIONÓW
§4
Cykl Mistrzostwa Regionów 2017 obejmuje:
•

region "Północny zachód"

•

region "Północny wschód"

•

region "Południe"

§5
W Mistrzostwach Regionów 2017 prowadzone będą trzy niezależne klasyfikacje – oddzielnie
w każdym regionie.
§6
Cykl Mistrzostwa Regionu "Północny zachód" obejmuje następujące turnieje:
•

XVI Mistrzostwa Szczecina „Zanim zakwitną magnolie”

•

XVI Mistrzostwa Wybrzeża

•

VI Mistrzostwa Poznania

•

III Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu

•

V Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Scrabble
§7

Cykl Mistrzostwa Regionu "Północny wschód" obejmuje następujące turnieje:
•

XVII Mistrzostwa Warszawy

•

XII Mistrzostwa Milanówka „Truskawki w Milanówku”

•

XVII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej w Scrabble „Blanki w Szranki”

•

XX Mistrzostwa Warmii i Mazur

•

XX Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Scrabble
§8

Cykl Mistrzostwa Regionu "Południe" obejmuje następujące turnieje:
•

I Mistrzostwa Sandomierza o Puchar Burmistrza

•

XXII Mistrzostwa Górnego Śląska i Zagłębia

•

XXI Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Scrabble

•

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Raciborza w Scrabble

•

XII Mistrzostwa Jaworzna w Scrabble
§9

Do klasyfikacji końcowej cyklu Mistrzostwa Regionów 2017 każdemu uczestnikowi zalicza się cztery
najlepsze wyniki w danym regionie.

USZCZEGÓŁOWIENIE REGULAMINU
§ 10
Przy równej liczbie punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje kolejno:
•

wyższa suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach danego regionu wchodzącego w skład
cyklu Mistrzostwa Regionów 2017 (bez odpisywania)

•

wyższa zdobycz punktowa w najlepszym turnieju (w przypadku braku rozstrzygnięcia, w
kolejnym najlepszym turnieju, itd.)

•

większa liczba turniejów wchodzących w skład danego regionu w cyklu Mistrzostwa Regionów
2017 w których zawodnik brał udział

W przypadku braku rozstrzygnięcia zawodnicy zajmują miejsce ex aequo i otrzymują nagrodę
przewidzianą za zajęcie wyższego miejsca.
§ 11
Założenia sportowe cykli Grand Prix 2017 i Mistrzostw Regionów 2017 (w tym zasady punktacji) oraz
podział i wysokość nagród reguluje Uchwała Zarządu PFS 41/2016 z dnia 29.11.2016 w sprawie
przyjęcia regulaminu i zasad wyznaczenia turniejów cyklu Grand Prix Polski oraz cyklu Mistrzostwa
Regionów w Scrabble w 2017 roku.

