Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

§1 Grand Prix Mesterskabet
Stk. 1

Aarhus Skoleskak (ÅSS) afvikler hver sæson/skoleår et Grand Prix Mesterskab
(GPM) som udgøres af en række Grand Prix Turneringer (GPT) i sæsonens løb
samt Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet. Alle turneringer der indgår i GPM betegnes som Grand Prix Mesterskab turneringer(GPMT)

Stk. 2

GPM opdeles ved sæsonstart i seks alders-/klassetrinsgrupper.
A. Spillere, der går på en formel uddannelse for unge og fylder 17, 18, 19 eller 20 år det kalenderår, hvor skoleåret starter.
B. Spillere, der går i 9. eller 10. klasse samt deltagere, der går på en formel
uddannelse for unge og fylder 16 år i det kalenderår, hvor skoleåret starter
C. Spillere, der går i 7. eller 8. klasse.
D. Spillere, der går i 5. eller 6. klasse.
E. Spillere, der går i 3. eller 4. klasse.
F. Spillere, der er førskolebørn eller går i 0., 1. eller 2. klasse
Opdelingen er den samme som Dansk Skoleskak benytter ved Individuelt DM i
2018 se ”Reglement – individuelt DM i Skoleskak” på skoleskak.dk. Hvis skolen
er inddelt anderledes kan som vejledning benyttes følgende opdeling
A. Spillere, der går på en formel uddannelse for unge og fylder 17, 18, 19 eller 20 år det kalenderår, hvor skoleåret starter.
B. Spillere, der går på en formel uddannelse for unge og fylder 15 eller 16 det
kalenderår, hvor skoleåret starter.
C. Spillere, der fylder 13 eller 14 det kalenderår, hvor skoleåret starter.
D. Spillere, der fylder 11 eller 12 det kalenderår, hvor skoleåret starter.
E. Spillere, der fylder 9 eller 10 det kalenderår, hvor skoleåret starter.
F. Spillere, der fylder 8, 7, 6 eller lavere i det kalenderår, hvor skoleåret starter.
Alders-/klassetringsgrupperne betegnes i det følgende blot som aldersgrupper.

Stk. 3

Der opnås points i GPM ved en kombination af dels fremmøde (startpoints) og
dels opnåede resultater i en GPMT, jf. §5. GPM-points angives med én decimal efter almindelige afrundingsregler.

Stk. 4

Slutplaceringer i GPM afgøres efter følgende kriterier i prioritet:
• Samlede antal GPM-points, hvor dårligste resultat dog er fratrukket for de
spillere, der har deltaget i samtlige GPMT’er
• ”Bedste” dårligste resultat
• Flest GPMT-deltagelser
• Flest GPM-points ved Aarhusmesterskabet, jf. §5 stk. 6
• Lodtrækning

Stk. 5

Der spilles om en vandrepokal i hver GPM-gruppe. Derudover er der en placeringspræmier for hver 4. spiller, som har deltaget i to eller flere turneringer. Spillere, der har deltaget i samtlige turneringer, tildeles en erindringspræmie, hvis de
ikke har opnået en placeringspræmie.

Stk. 6

Der udarbejdes en klubstilling, hvor GPM-points for alle spillere fra samme klub
summeres. Der uddeles en placeringspræmie til de 3 bedste klubber.
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§2 Grand Prix Turneringer
Stk. 1

En GPT skal opfylde følgende krav:
• Anmeldes som en GPT i ÅSS før sæsonstart. For at bestyrelsen skal kunne
nå at udfærdige en kalender med den efterfølgende sæsons GPMT’er inden
generalforsamlingen, så skal en ansøgning foreligge inden udgangen af
marts måned.
• Er åben for alle elever, der opfylder alders-/klassekriterierne i §1, stk. 2
• Afvikles i henhold til nærværende reglement

Stk. 2

Alle spillere har tilknyttet en styrkegruppe. Styrkegruppene opdeler spillerne efter
styrke og angives med samme bogstav som GPM-grupperne. Derudover suppleres
med en N-gruppe for nybegyndere.

Stk. 3

En ny spiller, der ikke har deltaget i en GPT før, indplaceres af skoleskaklederen i
den styrkegruppe, som spilleren vurderes at høre til. Hvis skoleskaklederen er i
tvivl, indplaceres spilleren i den aldersgruppe spilleren hører til.

Stk. 4

En GPT består af grupper med samme gruppebetegnelser som GPM suppleret med
en N-gruppe for nybegyndere. En GPT gruppeinddeles på baggrund af spillernes
aktuelle styrkegruppe. En spillers aktuelle styrkegruppe er bestemt af:
• dels indplaceringen bestemt af skoleskaklederen ved første GPT.
• dels styrkemæssige op- og nedrykninger mellem GPM-grupperne i løbet af
sæsonen, jf. §4
• dels oprykninger ved sæsonskifte, jf. §4

Stk. 5

Hvis der er for få spillere i en styrkegruppe til turneringen får sportslig værdi, kan
GPM-kartoteksføren vælge at slå flere grupper sammen evt. i samråd med den
GPM-turneringsansvarlige og den lokale turneringsleder. Målet med sammenlægningen er, at give turneringen størst mulig sportslig værdi.

Stk. 6

Partierne afvikles efter FIDE’s hurtigskakregler med følgende undtagelser
• Der tillægges ikke ekstra tid ved ulovlig træk. Turneringslederen kan dog dispensere fra dette, hvis det ulovlige træk er tidsafgørende.
• I grupperne hvor der kun deltager spillere med styrkegruppe A, B, C og D
medfører det 3. ulovlige træk tab af partiet såfremt at alle ulovlige træk er
blevet påpeget til turneringslederen.
• Alle initiativer til at påpege ulovlige træk efter stillinger i partiet(gælder både
pat, mat mv.) skal som udgangspunkt komme fra spilleren. Initiativ fra turneringslederen bør kun ske i særlige situationer.

Stk. 7

Der spilles så mange runder som det er muligt, således at alle grupper er helt
færdige mellem kl. 14 og senest kl. 15. Turneringslederen i den enkelte gruppe
informere gruppens spillere om antallet af runder, der afvikles på dagen. Dette
gøres inden opstart af en runde, hvor det meddeles, om der er en eller 2 runder
tilbage.

§3 Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet
Stk. 1

Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet afvikles ikke som GPT, idet
gruppeinddelingerne vil basere sig på aldersgrupperne i §1, stk. 2 suppleret med
en N-gruppe for spillere med styrkegruppe N. Begge turneringer tæller dog med i
GPM, idet GPM-pointstildeling vil ske i henhold til §5 stk. 7 og stk. 8.

Stk. 2

Ved Aarhusmesterskabet tildeles en vandrepokal i hver af grupperne A, B, C, D, E
og F samt en pigevandrepokal. Pigevandrepokalen tildeles efter kriterier, der går
på tværs af grupperne. Kriterierne er i prioritet: 1) Højeste gennemsnitsscore, 2)
Ældste aldersgruppe, 3) Indbyrdes placering.
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Eksempel:
Line opnår i D-gruppen 5 point for 7 runder, Sofie opnår i Egruppen 9 point for 13 runder, Cæcilie opnår i C-gruppen 4 point
for 6 runder. Deres gennemsnitsscore er hhv. 0,71, 0,69 og 0,67.
Derfor vinder Line vandrepokalen.

Stk. 3

DM-kvalifikationsstævnet afvikles henhold til Dansk Skole Skaks reglement for
Individuelt Danmarksmesterskab i Skoleskak med undtagelserne beskrevet i §2
stk. 6. Spillere fra andre kredse kan ikke deltage.

Stk. 4

Ved begge turneringer spilles som ved GPT så mange runder som muligt jf. § 2
stk. 7.

§4 Op- og nedrykningsregler for Grand Prix Turneringer
Stk. 1

I alle GPT’er kan en spiller kvalificere sig til at rykke op i gruppen over, eller tilsvarende rykke ned i gruppen under. Ved beregning af op- og nedrykning medregnes kun antal opnåede GPT-points, og altså ikke startpoints.

Stk. 2

I gruppe B til F indtræffer oprykning ved en score på 75% eller derover af antal
spillede partier i en GPT. I gruppe A til E indtræffer nedrykning såfremt spilleren
ikke opnår en score på mindst 25% af det antal spillede partier i en GPT. Det er
ikke muligt at rykke højere op end A-gruppen eller længere ned end F-gruppen.
Tabel over pointantal for op- og nedrykninger:
Antal runder
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Stk. 3

Nedrykning
0-1
0-1
0-1½
0-1½
0-2
0-2
0-2½
0-2½
0-3

Forbliven
1½-3½
1½-4
2-5
2-5½
2½-6½
2½-7
3-8
3-8½
3½-9½

Oprykning
4-5
4½-6
5½-7
6-8
7-9
7½-10
8½-11
9-12
10-13

Hvis flere grupper bliver slået sammen, så gælder reglerne for oprykning for en
spiller, hvis mere end halvdelen af alle spillerne i den sammensatte gruppe tilhører spillerens styrkegruppe eller højere. Tilsvarende gælder reglerne for nedrykning, hvis mere end halvdelen af alle spillerne i den sammensatte gruppe tilhører
spillerens styrkegruppe eller lavere. Hvis oprykning- eller nedrykning indtræffer,
så rykkes en spiller en styrkegruppe op hhv. ned ud fra spillerens eksisterende
styrkegruppe.
Eksempler:
C- og D-gruppen bliver slået sammen. Der er 3 spillere med
styrkegruppe C og 4 spillere med styrkegruppe D. Der spilles 5
runder.
•
Søren med styrkegruppe C opnår 4 points. Han rykker
op i B-gruppen, da flere en halvdelen af spillerne har
styrkegruppe C.
•
Rikke med styrkegruppe D opnår også 4 points. Hun
rykker op i C-gruppen, da alle spillerne har styrkegrupe
D eller højere.
•
Alex fra styrkegruppe C opnår 1 points. Han rykker ned
i C-gruppen, da alle spilleren har styrkegruppe C eller
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•

lavere
Sofia med styrkegruppe D opnår ligeledes 1 point. Hun
rykker ikke ned, da under halvdelen af spillerne har
styrkegruppe D eller lavere.

C- og D-gruppen bliver slået sammen. Der er 4 spillere med
styrkegruppe C og 4 spillere med styrkegruppe D. Der spilles 5
runder.
•
Tobias med styrkegruppe C opnår 4 points. Han rykker
ikke op i B-gruppen, da netop kun halvdelen af spillerne har styrkegruppe C.

Stk. 4

I gruppe N meddeler dagens turneringsleder for N-gruppen ved præmieoverrækkelsen, hvem der rykker op, og derfor i næstfølgende GPT spiller i F-gruppen.

Stk. 5

Automatikken i nedrykningsreglerne træder ud af kraft, hvis en spiller af den ene
eller anden grund kun gennemfører en del af runderne. Det er op til turneringslederen for den pågældende gruppe at vurdere om spilleren skal rykke ned.
Eksempler:
Søren når kun 2 runder inden han bliver syg. Turneringslederen vurderer her, at Søren ikke skal rykke ned, da der ville
være store chancer for, at Søren kunne opnå de nødvendige
points, hvis han ikke var blevet syg.
Brian har spillet 5 runder og tabt dem alle. Nu gider han ikke
mere og går hjem. Turneringslederen vurderer her, at Brian
bør spille i en lavere gruppe, hvor han bedre kan klare sig.

Stk. 6

Ved overgang til en ny sæson vurderes spillerne efter resultatet af sæsonens sidste GPT, idet følgende tre regler gælder:
1) Alle spillere, som er rykket op i en højere styrkegruppe, forbliver i denne
gruppe
2) Alle spillere, som er rykket ned i en lavere styrkegruppe, rykker en styrkegruppe op
3) Øvrige spillere indplaceres efter deres aldersgruppe, jf. §1, stk. 2
Eksempler:
Spilleren der opnår 75% i sin sidste GPT er selvfølgelig rykket
op. Der benyttes regel 1 og ikke regel 3, selvom spilleren også
rykker en aldersgruppe op. Dermed kan man ikke rykke direkte
op fra fx E- til C-gruppen i forbindelse med et sæsonskifte.
Spilleren der opnår 50% i sin sidste GPT i sin aldersgruppe
rykker op efter regel 3, hvis hans alder/klassetrin betinger det.
Det kan medføre at to spillere, som opnår henholdsvis 50% og
75% i deres alders/klassetrin gruppe, også næste år lægger ud
med at spille i samme gruppe.
For spillere som opnår mindre end 25% i sin aldersgruppe i
sidste GPT, bliver nedrykningen neutraliseret af sæsonskiftet.

§5 Pointstildeling i Grand Prix Mesterskabet
Stk. 1

Points i GPM tildeles på baggrund af:
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•
•
•
Stk. 2

Dels startpoints i GPT
Dels det opnåede antal points i GPT
Dels særlige regler for Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet

Startpoints tildeles som en funktion af den styrkegruppe en spiller deltager i, set i
forhold til spillerens aldersgruppe. Ved spillerens deltagelse i egen aldersgruppe
tildeles 5 startpoints. I tilfælde af en spillers deltagelse i en styrkegruppe højere
end sin egen aldersgruppe tildeles 2 ekstra startpoints pr. gruppe højere. Tilsvarende vil en spillers deltagelse i en styrkegruppe lavere end sig egen aldersgruppe
resultere i 2 færre startpoints pr. gruppe lavere, dog kan negative startpoints ikke
forekomme.
Tabel over startpoints:
Antal grupper over/under
egen aldersgruppe
5 over
4 over
3 over
2 over
1 over
Egen aldersgruppe
1 under
2 under
3 eller flere under

Antal tildelte
Startpoints
15
13
11
9
7
5
3
1
0

Eksempler:
En D-gruppe-spiller som i en GPT deltager i B-gruppen får 9
startpoints.
En C-gruppe-spiller som i en GPT deltager i E-gruppen får 1
startpoint.

Stk. 3

Hvis to grupper i en GPT slås sammen tildeles startpoints ud fra den af de to
grupper, som spilleren aldersmæssigt hører tættest på.
Eksempler:
En C-gruppe-spiller skal deltage i A-gruppen, men A- og Bgruppen slås sammen. Der tildeles 7 startpoints (og ikke 9
startpoints).
En A-gruppe-spiller skal deltage i B-gruppen, men A- og Bgruppen slås sammen. Der tildeles 5 startpoints (og ikke 3
startpoints).

Stk. 4

Hvis der spilles mere end 7 runder i en GPT, vil det opnåede antal GPT-points blive reduceret ved beregning af GPM-points, så det tilsvarer en indsats over 7 runder. På samme vis vil en indsats på færre runder end 7 blive opreguleret, så det
tilsvarer 7 runder. Der afrundes efter almindelige afrundingsregler til én decimal.
Startpoints er fritaget denne regulering.
Eksempler:
9,5 GPT-points opnået over 15 runder reduceres til:
7/15 x 9,5 = 4,4 GPM-points
3,5 GPT-points opnået over 6 runder reduceres til:
7/6 x 3,5 = 4,1 GPM-points
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Stk. 5

En spiller er berettiget til GPM-points, så snart spilleren har spillet mindst én runde af GPT. Spilleren får tildelt startpoints samt det opnåede antal GPT-points
Eksempel:
Peter bliver syg efter 1. runde i C-gruppen i en GPT. Han har
vundet 1. runde. Der blev spillet 7 runder i gruppen. Dermed
tildeles han 6 GPM-points, da han aldersmæssigt tilhører Cgruppen. Dette er forudsat at der spilles 7 runder jf. stk 4.

Stk. 6

Ved Aarhusmesterskabet følger tildelingen af startpoints nedenstående tabel.
Startpoints tillægges antal opnåede GPT-points, hvilket udgør det samlede antal
opnåede GPM-points.
Aldersgruppe
A
B
C
D
E
F
N

Stk. 7

Antal tildelte
Startpoints
5
7
8
9
10
11
3 i aldersgruppen

DM-kvalifikationsstævnet tildeles 20 GPM-points til alle spillere. Til gengæld medregnes startpoints og antal opnåede GPT-points ikke i GPM. Forhåndskvalificerede
spillere skal deltage i stævnet for at opnå de 20 GPM-points. Spillere fra andre
kredse kan tildeles 20 GPM-points, hvis de opfylder følgende krav:
1. Deltager i deres egen kreds DM-kvalifikation.
2. Der fremsendes dokumentation for spillerens deltagelse i egen kreds DMkvalifikation til GPM-kartoteksføreren. Det er lederen fra den pågældende
skole/klub som er ansvarlig for at dokumentere denne deltagelse.
3. Har deltaget i en GPT før DM-kvalifikationsstævnet i aktuelle sæson. Såfremt at der ikke har været afholdt en GPT inden DMkvalifikationsstævnet, så kræves i stedet, at spilleren deltager i den næstkommende GPT for at opnå de 20 points.

§6 Opgaver for GPM-kartoteksføreren og GPM-turneringsarrangører
Stk. 1

Det påligger GPM-kartoteksføreren at:
• At inddele spillerne i grupper til en GPM-ved tilmeldingsfristens udløb
• At offentliggøre Sevilla-fil, hvis ikke GPM-kartoteksføreren selv foretager
rundelægningen ved turnering
• Registrere resultater fra GPM-turneringer og beregne GPM-stillinger efter
hver turnering.
• Offentliggøre de aldersopdelte GPM-stillinger efter hver turnering med angivelse af hvilken gruppe de enkelte spillere styrkemæssigt er placeret i.
• Offentliggøre en opdateret liste ved sæsonstart med angivelse af, hvilke
grupper de enkelte spillere skal deltage i ved første turnering. Dette skal
ske senest 1. september.

Stk. 2

Det pålægger arrangøren af GPM-turneringen at:
• Indsende/uploade indbydelse til turneringen mindste 3 uger før afvikling af
turneringen.
• Modtage tilmeldinger til turneringen og registrere tilmeldingerne på
www.aarhusskoleskak.dk, hvis ikke lederne af de pågældende spillere selv
foretager tilmeldingerne.
• Have et eksemplar af dette reglement liggende frit fremme til gennemsyn.
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§7 Turneringsledelse, klager og dispensation
Stk. 1

ÅSS’s bestyrelse udpeger en GPM-turneringsleder og en GPM-kartoteksfører, der i
fællesskab er ansvarlig for og administrerer GPM. Det fremgår af
www.aarhusskoleskak.dk, hvem der GPM-turneringsleder og GPM-kartoteksfører
samt kontaktinformationer på disse.

Stk. 2

GPM-turneringslederen og GPM-kartoteksføreren modtager og behandler forespørgsler samt klager og kan under tvingende omstændigheder dispensere fra
nærværende reglement.

Stk. 3

GPT, DM-kvalifikation, Aarhusmesterskabet arrangeres og ledes af en lokal turneringsleder, som sammen med formanden for ÅSS´ bestyrelse, GPMturneringslederen og GPM-kartoteteksføreren kan behandle klager over afviklingen af pågældende turnering.

Stk. 4

Klager over afviklingen af en GPT eller GPM kan indbringes for ÅSS’s bestyrelse,
hvis afgørelse ikke kan ankes.

Reglementet er endeligt vedtaget af ÅSS’s bestyrelse den <dag og måned> 2018.
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