Рейтинг
§ 1. Індивідуальний рейтинг
1. Гравці, що мають актуальну ліцензію ФПУ мають актуальний
індивідуальний рейтинг.
2. ФПУ зберігає результати виступів гравців в єдиній системі;
3. Настурні турніри можуть принести рейтингові бали гравцям:
a.

Чемпіонати України,

b. Кубки України,
c. рейтингові.
4. У випадку участі гравця в команді, однакова кількість балів
нараховується всім членам команди.
5. Позиція гравця в індивідуальному рейтингу визначається сумою
балів з 10 турнірів, в яких спортсмен отримав найкращі результати
за останні 12 місяців.
6. Рейтингові бали перераховуються адміністратором порталу ФПУ
після завершення наступного рейтингового турніру.

§ 2. Правила нарахування рейтингових балів

1. Скорочення та назви:
a. РБ – рейтингові бали,
b. СГ – сила гравця,
c. СТ – сила турніру,
d. СК - сила команди,
e. РМ - рейтинговий множник.
2. Рейтингові бали (РБ).
Бали присуджуються кожному гравцеві, що беруть участь у турнірі, і їх
кількість залежить від кількості команд, що стартує у турнірі.


Переможці турніру отримують очки відповідно до таблиці нижче:








Кількість команд
(від)

Кількість команд
(до, включно)

РБ

6

8

3

9
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4

17

32

5

33
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6
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128

7

129

256
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друге місце отримує на один РБ менше від першого місця;
наступні два місця (3 та 4) отримують відповідно на ½ та 1 РБ
менше від другого місця;
наступні чотири місця (5,6,7,8) отримують відповідно на 1/4, 2/4, 3/4
та 1 РБ менше від четвертого місця;
наступні вісім місць (9 – 16) отримують відповідно на 1/8, 2/8, 3/8,
4/8, 5/8, 6/8, 7/8 та 1 РБ менше від восьмого місця;
наступні 16 місць (17 – 32) отримують відповідно на 1/16, 2/16, 3/16,
4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16
та 1 РБ менше від 16 місця;
наступні 32 отримують бали за тим же принципом.

РБ виражаються у вигляді десяткової дробу до чотирьох десяткових знаків.
Приклад розподілу РБ для турніру, в якому беруть участь 18 команд

Місце

РБ

1

5,000

2

4,000

3

3,500

4

3,000

5

2,750

6

2,500

7

2,250

8

2,000

9

1,875

10

1,750

11

1,625

12

1,500

13

1,375

14

1,250

15

1,125

16

1,000

17

0,938

18

0,875

3. Сила гравця (СГ) - сумма РБ з 10 найкращих результатів зіграних на
протязі останніх 12 місяців.
4. Сила команди (СК) - сумма СГ гравців команди поділена на кількість
гравців у команді
5. Сила турніру (СТ) - сумма 16 найкращих СК у турнірі поділена на 16.
6. Нарахування РБ.
РБ для окремого місця нараховуються за формулою: РБ = СТ х РБ х РМ
РБ виражаються у вигляді десяткової дробу до чотирьох десяткових
знаків.
7. Рейтинговий множник (РМ).
Для турнірів, що мають особливе значення, використовується множник,
що збільшує кількість РБ за нього. Фісковано прийтято такі множники:
a. турніри серії Чемпіонат України – множник 2;
b. турніри серії Кубок України – множник 1.5;
c. окремо моножники можуть надаватися рейтинговим турнірам за
рішенням членів ФПУ.
Щоб отримати рейтинговий множник, що дорівнює 1.5 турнір має
відповідати наступним критеріям:
a. турнір повинен виконувати вимоги рейтингового;
b. на турнірі повинні розігруватися грошові призи мінімум для першої
трійки переможців;
c. у турнірі повинні приймати участь гравці збірної України;
d. у турнірі повинні приймати участь гравці збірної будь-якої іншої
країни;
e. мінімальна кількість команд у турнірі повинна відповідати:
i. тет-а-тет - 60
ii. дуплети - 30
iii. триплети - 20
iv. клубна зустріч - 10;

§ 3. Рейтинг клубів
1. Усі клуби-члени ФПУ мають актуальний рейтинг. .
2. Рейтингові бали клубу - сумма РБ усіх його членів.

