Grand Prix Turnering i Sjælsø Skakklub
29. august 2018
I efterårssæsonen vil vi give mulighed for at være med i en grand prix turnering, som afvikles på alle
klubaftener fra 19.30. Der er ingen tilmelding, du kan bare
dukke op, og hvis der er mere end 2 spillere som vil deltage, så starter aftenens grand prix.
Vi spiller hovedsaligt om æren. Yderligere giver vi en symbolsk præmie til spilleren med flest vundne partier
og en præmie til spilleren med flest spillede partier.
Så kom og hver med på de aftener, hvor du ikke deltager i andre turneringer, eller hvor du er oversidder.
Turneringen starter 1. oktober og slutter 3. december.
Vi spiller med tvungen åbning. I de første 3 runder af Grand Prix spiller vi Kongegambit: 1. e4, e5. 2. f4.
Samlet betænkningstid er 30 minutter. Betænkningstiden fordeles mellem spilleren afhængig af deres
indbyrdes ratingtal ud fra den gældende styrkeliste.
- 2 x 15 minutter hvis ratingtal ikke afviger med mere end 199.
- 1 x 20 + 1 x 10, hvis ratingtal afviger med 200-399.
- 1 x 25 + 1 x 5, hvis ratingtal afviger med mere end 400
Stærkeste spiller får mindst betænkningstid.
Rundelægning afhænger af antal spillere:
- 2 spillere - 4 spil med skiftevis hvid og sort.
- 3 spillere - 6 spil, hvor hver spiller får hvid hhv sort mod hver af de andre spillere.
- 4 spillere - 8 spil, hvor alle møde hinanden én gang.
> 5 spillere - Monrad med 4 runder, opstillet med stærkeste spiller øverst.
Turneringer er selvorganiserende og finder sted i vores analyselokale, dvs. deltagere må selv få lagt et
turneringsskema for aftenen, dog vil vi fra bestyrelsens
side gøre vores bedste for at få sat aftenens turnering i gang. Aftenens resultatliste overdrages til et
medlem af bestyrelsen.
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