Regulamin cyklu Grand Prix Polski oraz cyklu Mistrzostwa Regionów w Scrabble w 2019
roku
§1
Cykl Grand Prix 2019 obejmuje następujące turnieje:


Walentynki w Gorzowie;



III Mistrzostwa Sandomierza o Puchar Burmistrza;



XIV Mistrzostwa Milanówka „Truskawki w Milanówku”;



XXIV Mistrzostwa Górnego Śląska i Zagłębia, II Otwarte Mistrzostwa Gliwic w Scrabble;



XXIII Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Scrabble;



VIII Mistrzostwa Poznania;



IV Otwarte Mistrzostwa Gdańska;



V Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu;



VII Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia.
§2
Założenia sportowe cyklu Grand Prix 2019

1. Klasyfikacja cyklu Grand Prix 2019 prowadzona będzie w dwóch klasyfikacjach:
a. złotej – klasyfikacja główna dla wszystkich uczestników;
b. srebrnej – dla uczestników posiadających w chwili rozgrywania turnieju ranking poniżej
140,00.
2. Punktacja klasyfikacji złotej Grand Prix 2019
a. Punkty do klasyfikacji głównej (złotej) Grand Prix 2019 zdobywa 25 najlepszych
zawodników turnieju;
b. Zawodnik, który zajmie dwudzieste piąte miejsce w turnieju, otrzymuje 1 punkt, każdy
kolejny wyżej sklasyfikowany o jeden punkt więcej od poprzedniego;
c. Dodatkowo zdobywcy 3 czołowych miejsc otrzymują premię: 10 punktów za miejsce
pierwsze, 6 punktów za drugie i 2 punkty za trzecie – sumarycznie więc za pierwsze
miejsce zostanie przyznane 35 punktów, za drugie miejsce 30 punktów i za trzecie miejsce
25 punktów.
3. Punktacja klasyfikacji srebrnej Grand Prix 2019:
a. Punkty do klasyfikacji srebrnej Grand Prix 2019 zdobywa pierwszych 15 uczestników,
których ranking w danym turnieju był niższy niż 140,00;
b. Zawodnik, który zajmie ostatnie punktowane miejsce, otrzymuje 1 punkt, każdy kolejny
wyżej sklasyfikowany o jeden punkt więcej od poprzedniego.
4. Do klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix 2019 każdemu uczestnikowi zalicza się sześć
najlepszych wyników.

5. Przy równej liczbie punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje kolejno:
a. wyższa suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach cyklu Grand Prix 2019 (bez
odpisywania);
b. wyższa zdobycz punktowa w najlepszym turnieju (w przypadku braku rozstrzygnięcia,
w kolejnym najlepszym turnieju, itd.);
c. większa liczba turniejów wchodzących w skład cyklu Grand Prix 2019 w których
zawodnik brał udział W przypadku braku rozstrzygnięcia zawodnicy zajmują miejsce
ex aequo i otrzymują nagrodę przewidzianą za zajęcie wyższego miejsca.
§3
Nagrody w cyklu Grand Prix 2019
1. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji złotej w cyklu Grand Prix
2019, zostaną zwolnieni z wpisowego (wpisowe pokryje PFS) i automatycznie
zakwalifikowani do fazy finałowej Mistrzostw Polski 2019 (bez prawa udziału
w eliminacjach).
2. Zawodnik, który zwycięży w klasyfikacji srebrnej Grand Prix 2019, zostanie zwolniony
z wpisowego (wpisowe pokryje PFS) do wszystkich turniejów cyklu Grand Prix 2020.
3. Zawodnicy, którzy zajmą 2. i 3. miejsca w klasyfikacji końcowej klasyfikacji srebrnej cyklu
Grand Prix zostaną zwolnieni z wpisowego (wpisowe pokryje PFS) do Mistrzostw Polski
2019 oraz do Turnieju Towarzyszącego MP 2019 (jeżeli się odbędzie).
§4
1. Cykl Mistrzostwa Regionów 2019 obejmuje:
a. region "Północ";
b. region "Centrum";
c. region "Południe".
2. Cykl Mistrzostwa Regionu "Północ" obejmuje następujące turnieje:
a. VIII Otwarte Mistrzostwa Konojad w Scrabble;
b. XIX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej w Scrabble „Blanki w Szranki”;
c. IV Otwarte Mistrzostwa Gdańska;
d. V Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu;
e. XXII Mistrzostwa Warmii i Mazur;
f. VII Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Scrabble.
3. Cykl Mistrzostwa Regionu "Centrum" obejmuje następujące turnieje:
a. Walentynki w Gorzowie;
b. Festiwal dla myślących — wiosna;
c. XIV Mistrzostwa Milanówka „Truskawki w Milanówku”;

d. II Plenerowy Turniej Scrabble o Puchar Dyrektora Parku Kultury w Powsinie;
e. VIII Mistrzostwa Poznania;
f. XXV Mistrzostwa Łodzi.
4. Cykl Mistrzostwa Regionu "Południe" obejmuje następujące turnieje:
a. Turniej Memoriałowy Stanisława Rydzika;
b. III Mistrzostwa Sandomierza o Puchar Burmistrza;
c. XXIV Mistrzostwa Górnego Śląska i Zagłębia, II Otwarte Mistrzostwa Gliwic
w Scrabble;
d. XXIII Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Scrabble;
e. X Jubileuszowe Ogólnopolskie Mistrzostwa Raciborza;
f. XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Jaworzna w Scrabble.
§5
Założenia sportowe cyklu Mistrzostwa Regionów 2019
1. Klasyfikacja cyklu Mistrzostwa Regionów 2019 prowadzona będzie w niezależnych
klasyfikacjach – odrębnych dla każdego regionu.
2. Punktacja Mistrzostw Regionów 2019:
a. Punkty do klasyfikacji Mistrzostw Regionu zdobywa 20 najlepszych zawodników
turnieju;
b. Zawodnik, który zajmie dwudzieste miejsce w turnieju, otrzymuje 1 punkt, każdy kolejny
wyżej sklasyfikowany o jeden punkt więcej od poprzedniego.
3. Do klasyfikacji końcowej cyklu Mistrzostwa Regionów 2019 każdemu uczestnikowi zalicza
się pięć najlepszych wyników w danym regionie.
4. Przy równej liczbie punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje kolejno:
a. wyższa suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach danego regionu wchodzącego
w skład cyklu Mistrzostwa Regionów 2019 (bez odpisywania);
b. wyższa zdobycz punktowa w najlepszym turnieju (w przypadku braku rozstrzygnięcia,
w kolejnym najlepszym turnieju, itd.);
c. większa liczba turniejów wchodzących w skład danego regionu w cyklu Mistrzostwa
Regionów 2019 w których zawodnik brał udział W przypadku braku rozstrzygnięcia
zawodnicy zajmują miejsce ex aequo i otrzymują nagrodę przewidzianą za zajęcie
wyższego miejsca.
§6
Nagrody w cyklu Mistrzostwa Regionów 2019
1. Zawodnicy, którzy zwyciężą w klasyfikacji końcowej poszczególnych regionów w cyklu
Mistrzostw Regionów 2019, zostają zwolnieni z wpisowego (wpisowe pokryje PFS)

i automatycznie zakwalifikowani do fazy finałowej Mistrzostw Polski 2019 (bez prawa
udziału w eliminacjach).
2. Zawodnicy, którzy zajmą 2. i 3. miejsca w klasyfikacji poszczególnych regionów w cyklu
Mistrzostw Regionów 2019, zostaną zwolnieni z wpisowego (wpisowe pokryje PFS)
do Mistrzostwa Polski 2019 oraz do Turnieju Towarzyszącego MP 2019 (jeżeli się odbędzie).
§7
Postanowienia końcowe
1. W przypadku kiedy jeden zawodnik wywalczy awans do fazy finałowej MP 2019 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 MP 2019, przeznaczona dla zawodników biorących udział w eliminacjach.
2. Nagród nie można przekazywać. Uprawnionym do wykorzystania nagrody jest osoba, która
ją wywalczyła.
3. Zawodnicy, którzy wygrają awans do fazy finałowej Mistrzostw Polski mogą zrezygnować
(poprzez przesłanie maila na adres zarzad@pfs.org.pl) z nagrody. W przypadku rezygnacji
zawodnik nie może brać udziału w eliminacjach. Zasady uzupełnienia składu finalistów
MP 2019 określi regulamin MP 2019.
4. W cyklach Grand Prix 2019 i Mistrzostwa Regionów 2019 obowiązują wszystkie zasady
stosowane w turniejach rankingowych PFS.
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu PFS.
6. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie każdego turnieju z cyklu GP/MR 2019
rozstrzyga sędzia główny zawodów.
7. Zarząd PFS ma prawo do zwiększenia wysokości i/lub liczby nagród (§3 i §6 niniejszego
regulaminu).
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

