
Рейтингові турніри
§ 1. Загальні положення

1. Рейтингові турніри - це турніри, що організовані клубами ФПУ.
2. Рейтингові турніри можуть бути організовані у всіх вікових категоріях і видах, в 

яких організовуються Чемпіонати України.
3. Суддя змагань та організатори також можуть брати участь у турнірі як гравці;
4. Організатор рейтингового турніру може визначити обмеження для учасників, 

такі як:

a. ліміт команд;
b. вікові категорії або стать гравців;

§ 2. Умови за яких турнір стає рейтинговим

5. Будь-яка кількість гравців або команд може зареєструватись на турнір.
6. Рейтинговий турнір проводиться, як "відкритий".
7. Щоб мати статус рейтингового, у турнірі повинні брати участь:

a. суддя з суддівською ліцензією ФПУ;
b. як мінімум один ліцензійний гравець, що є членом клубу відмінного від 

клубу організатора;
c. мінімум 12 гравців з актуальними ліцензіями ФПУ;

8. У рейтинговому турнірі команда-переможець повинна зіграти не менше 7 
матчів.

9. Оголошення про організацію рейтингового турніру необхідно розмістити на 
порталі ФПУ мінімум за 28 днів до його початку.

10. В оголошенні про рейтинговий турнір має бути включена така інформація:
a. місце проведення;
b. дата і час початку;
c. категорія і тип команд, які можуть прийняти участь;
d. розмір стартового внеску;
e. система розіграшу;
f. призовий фонд;

11. Умовою зарахування результатів турніру до рейтингу є надання результатів 
його адміністратору порталу ФПУ:

a. в електронному вигляді протягом 24 годин після закінчення турніру
b. в письмовій формі (сканування) протягом 5 днів після закінчення 

турніру. 

Письмова форма результатів повинна містити:

a. протокол турніру, підписаний членами журі;
b. список команд-учасників;
c. повні та детальні результати всіх етапів змагань. 



§ 3. Категорії та сили рейтингових турнірів

1. Кожен рейтинговий турнір має рейтинговий множник, який за замовчуванням
дорівнює 1.

2. Сила турніру - це сумма сил 16 найсильніших команд турніру поділена на 16.
Якщо в турнірі приймає участь менш ніж 16 команд, сумма сил все рівно
ділиться на 16.

3. Кількість очок рейтингу, отриманих гравцем під за турнір категорії "рейтинг"
визначається результатом множенням Сили турніру на здобуті рейтингові бали
на рейтинговий множник турніру.

§ 4. Критерії зміни рейтингового множника турніру.

1. ФПУ інформує про присвоєння додаткового множника турніру перед початком 
наступного сезону, після складання календаря змагань.

2. Щоб мати збільшений множник балів у наступному році, сила турніру у 
теперішньому сезоні повинна бути більша за 35.

3. Організатор турніру повинен виконати всі формальні умови (такі як запрошення 
судді, розмітка доріжок, призначення журі, тощо), зазначені для турнірів ФПУ.

4. Для отримання додаткового множника організатор турніру повинен заздалегідь 
(за 1 рік) проінформувати ФПУ. ФПУ забов'язана ретельного спостерігати за 
турніром у сезоні та прийняти відповідне рішення. 




