ПОЛОЖЕННЯ
про єдину національну рейтингову систему України
Цілі і завдання
Обрахунок національного рейтингу (НР) гравців Сьогі з України є прерогативою рейтинг-офіцера Української Федерації Сьогі. Єдина національна рейтингова система вводиться відповідно до нормативних документів з спортивної класифікації України з метою систематизації даних про гравців Сьогі з України і дозволяє: 
а) вести досить простий облік результатів змагань; 
б) кваліфікувати турніри з розрядами майстрів (дан) та учнів (кю)) 
в) комплектувати склади турнірів по НР.
2. Загальний порядок
Обрахунок НР виконується за модифікацією системи ELO і проводиться один раз на квартал. Протягом поточного кварталу гравець Сьогі виступає в змаганнях з одним і тим же НР. Рейтинг-лист публікується на 1.01, 1.04, 1.07 і 1.10 поточного року. Обрахунку підлягають турніри, що проводяться під егідою Української Федерації Сьогі. Для обрахунку НР необхідно, щоб звіти про турніри були представлені в кваліфікаційну комісію впродовж поточного кварталу. 
3. Структура рейтинг-листа
Рейтинг-лист охоплює гравців Сьогі з регіонів України (адміністративні області України, АР Крим, м Київ, м. Севастополь). Рейтинг-лист містить наступну інформацію про гравців Сьогі: прізвище та ім'я, звання (національне і міжнародне) або розряд (дан/кю), НР України , дату народження, регіон, відмітку про те, чи є гравець членом  Української Федерації Сьогі, відмітку про неактивність у турнірах протягом 3-х останніх років. 
4. Включення в рейтинг-лист
Включення нових гравців в рейтинг-лист проводиться за обрахунками турніру (турнірів) відповідно до наступних правил:
а) Якщо новий гравець має «експертну оцінку» національного рейтингу від місцевого осередку УФС – він включається у турнір з нижнєю межею цієї оцінки
б) Якщо новий гравець має «експертну оцінку» національного рейтингу від місцевого осередку УФС – він включається у турнір з розрядом 15 кю та національним рейтингом 500.
5. Виключення з рейтинг-листа
Переведенню в розряд "неактивних" підлягають гравці Сьогі, які не зіграли протягом 3-х років у жодному обрахованому УФС турнірі. За рішенням КК "неактивні" гравці також можуть бути виключені з рейтинг-листа Української Федерації Сьогі. 
6. Обрахунок
а) При підрахунку НР учасника турніру враховуються всі зіграні ним партії з гравцями Сьогі, незалежно від того, чи є гравець членом Української Федерації Сьогі. При цьому кожному учаснику турніру присвоюється НР - фактичний, якщо він є членом Української Федерації Сьогі  і умовний, якщо він не є членом Української Федерації Сьогі . Умовний НР учасника турніру оцінюється так само, як і фактичний НР у відповідності з таблицею Додатка 2 і може бути замінено на фактичний НР при прийнятті до лав УФС. 
б) Для обрахунку зміни НР гравців Сьогі для турнірів використовуються наступні правила:
Розрахунок зміни рейтингу відбувається за формулами
Îïèñàíèå: rating formula
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Де Т – загальний час гравця на партію у секундах, d – різниця рейтингів між гравцем та його суперником.
в) Розряди у  НР гравцям привласнюються згідно наступної таблиці розрядів:
таблиця кю и данів – 100 балів=+1 розряд

Величина НР
Розряд
Від 0 до 100
20 кю
Від 100 до 199
19 кю
Від 200 до 299
18 кю
………
………
……..
………
Від 1900 до 1999
1 кю
Від 2000 до 2099
1 дан
Від 2100 до 2199
2 дан
Від 2200 до 2299
3 дан
……..
……..
……..
……..
Від 2500 до 2599
6 дан
2600 и выше
7 дан

г) Починаючи з 27 травня,  національний рейтинг гравців Сьогі підраховуються тільки по турнірах, представлених на обрахунок рейтинг-офіцеру. При розрахунку національного рейтингу враховуються усі турніри, проведені УФС з наступної дати: 8 серпня 2016 року
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