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61. Międzynarodowy Kongres Bałtycki
NAGRODY
1. We wszystkich kongresowych i otwartych turniejach par:
a.
nagrody finansowe główne otrzymuje 7% oraz specjalne 3%, czyli łącznie 10%
b.
c.

uczestników
fundusz nagród finansowych stanowi co najmniej 35% wpisowego
zwycięzcy otrzymują puchary

2. W turniejach kongresowych i otwartych turniejach par w ramach nagród finansowych
przyznawanych z funduszu nagród przyznaje się niekumulujące się nagrody specjalne dla:
a.
najlepszej pary, w której WK poszczególnych zawodników nie przekracza 3.0
b.
najlepszej pary kobiecej lub mikstowej
c.
najlepszej pary juniorów

d.

najlepszej pary zagranicznej

Warunkiem przyznania nagrody specjalnej w danej kategorii jest uczestniczenie w turnieju co
najmniej pięciu uczestników spełniających warunki danej kategorii. Jeśli warunek ten nie jest
spełniony dla żadnej kategorii, przyznaje się do dwóch nagród specjalnych pod warunkiem
uczestniczenia co najmniej dziesięciu uczestników spełniających którykolwiek warunek. W
turnieju mikstowym nie ma nagrody dodatkowej za najlepszą parę mikstową.

3. Szczegółowe wyliczenie wysokości nagród odbywa się w oparciu o klucz przypisujący
poszczególnym turniejom odpowiednie wartości:
a.
pierwsza nagroda – 10
b.
druga nagroda – 7
c.
trzecia nagroda – 5
d.
czwarta nagroda – 4
e.
piąta i następne – po 3

f.

nagrody specjalne – po 2

Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na
nagrody dzieli się przez sumę punktów z powyższego klucza.

4.

Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wstępne
wysokości poszczególnych nagród, które organizator zaokrągla wedle własnego uznania.
Dopuszcza się dodatkowe różnicowanie wysokości nagród w kategorii „piąta i następn
W turnieju Grand Prix Polski Par nagrody przyznaje się jak za turnieje kongresowe z
następującymi zmianami:
a.
fundusz nagród finansowych stanowi 50% wpisowego

5. W Mistrzostwach Polski Teamów nagrody przyznaje się zgodnie z regulaminem tych mistrzostw.
6. W klasyfikacji długofalowej turniejów kongresowych:
a.
10 najwyżej sklasyfikowanych zawodników otrzymuje główne nagrody pieniężne w
wysokości:
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8. Nagrody główne długofalowe i nagrody dodatkowe przyznawane są graczom, którzy zagrali min.

50% turniejów kongresowych dla Klasyfikacji Kongresowej; otwartych, dla klasyfikacji Turniejów
Otwartych.

9. W przypadku takiej samej liczby pdf zawodników w kongresowej punktacji długofalowej lub danej

kategorii nagród dodatkowych, decyduje wyższy wynik uzyskany w turniejach według kolejności:
MPT, GPPP, par 4x10, mikstowy, indywidualny. W przypadku uzyskania takich samych lokat dla
graczy w danej kategorii, we wszystkich wymienionych wyżej turniejach zawodnicy zajmują
miejsce ex aequo, a nagrody ulegają równemu podziałowi.

10. Nagrody dodatkowe w kongresowej punktacji długofalowej kumulują się z nagrodami głównymi,

ale nie kumulują się ze sobą; innymi słowy, jeden zawodnik nie może otrzymać dwóch nagród
specjalnych w kongresowej punktacji długofalowej, ale może otrzymać ́ nagrodę główną i
nagrodę specjalna. W ̨ przypadku takiej kumulacji, zawodnik otrzymuje nagrodę zgodną z podaną
kolejnością w pkt. 8.b. Na przykład junior wygrywający punktację juniorską oraz kobiet otrzymuje
nagrodę jako junior, a nagrodę kobiecą otrzymuje kobieta zajmująca 2. miejsce wśród kobiet. itd.

