Tour de Fyn
Reglement for den fynske hurtigskak Grand Prix serie
Formål
Formålet med den fynske Grand Prix turnering i hurtigskak – herefter Tour de Fyn -- er at skabe en
sammenhængende turneringsrække, hvor der er grupper for både organiserede klubspillere og
ikke organiserede junior- og skoleskakspillere.

§ 1 – Struktur
Tour de Fyn består af et antal hurtigskak-stævner med rating inddelte klasser samt en eller flere
grupper for junior- og skoleskakspillere – ratet eller uratet.
Hvert enkelt stævne er en afsluttet turnering i sig selv.
Efter seriens afslutning udpeges i hver rating klassevinderne af det samlede forløb på grundlag af
grand prix-points tildelt i de enkelte stævner. På samme vis findes en samlet vinder af juniorskoleskakklasser
§ 2 – Indbydelse
Indbydelsen til den enkelte turnering udformes og udsendes af den arrangerende klub. Den skal
indeholde oplysninger om, at turneringen er tilsluttet Tour de Fyn.
Indbydelsen bør udsendes i god tid før det enkelte stævne og offentliggøres på hjemmesiden for 3.
hovedkreds samt på Dansk Skak Unions turneringssystem.
Hovedkredsen offentliggør før årets første stævne en oversigt over de turneringer, der er tilsluttet
Grand Prix-serien i den pågældende sæson.
§ 3 – Turneringsledelse
Arrangørerne af det enkelte stævne udpeger en dommer, der skal være i besiddelse af licens som
dansk dommer, FA eller IA, og der udpeges en turneringskomite blandt de deltagende spillere;
medlemmerne af turneringskomitéen bør være uddannede dommere. Turneringskomiteens
afgørelser er inappellable.
§ 4 – Spillere
Der er ikke krav om medlemskab af DSU eller DSS for at deltage i turneringerne.
§ 5 – Almindelige regler for det enkelte stævne
Turneringerne afvikles efter FIDEs regler for hurtigskak, således som disse er bekendtgjort i
Skakhåndbogen eller Skakbladet / skak.dk.
Turneringerne skal afvikles med minimum 5 runder og kan afvikles som alle mod alle grupper eller
efter Monrad systemet.
Den arrangerende klub fastsætter indskud og præmier for turneringen, dog må indskud i grupper
for junior- og skoleskakspillere ikke udgøre mere end kr. 50.

§ 6 – Betænkningstid
Den arrangerende klub bestemmer betænkningstiden, som dog ikke kan være mindre end 15
minutter og ikke mere end 25 minutter pr. parti. Der kan spilles med eller uden tidstillæg pr. træk.
§ 7 – Aflevering af resultatet
Vinderen (ved remis den spiller, der førte de hvide brikker) skal straks ved partiets afslutning
meddele TL resultatet. Vundet parti giver 1 point, remis ½ point og tabt parti 0 point.
§ 8 – Ikke fuldførelse af den enkelte turnering
Alle-mod-alle grupper:
Hvis en spiller ikke har fuldført 50 % af sine partier, forbliver denne spillers score i
turneringstabellen, men de points, der er opnået af eller imod spilleren, tælles ikke med i
slutstillingen.
Hvis en spiller har fuldført mindst 50 % af sine partier forbliver spillerens score i turneringstabellen
og tælles med i slutresultaterne. For de ikke spillede partier får spilleren 0 point og modstanderen
1 point.
Monrad-grupper:
Ved ulige antal spillere i en gruppe, enten på grund af ulige antal fra starten, eller hvis en spiller
udgår under turneringen, tildeles den spiller, der er oversidder i en runde, 1 point. I øvrigt henvises
til beskrivelsen for Monrads system i Skakhåndbogens afsnit 4.
.
§ 9 – Gruppeinddeling og grand prix point
De enkelte turneringer inddeles i grupper efter den arrangerende klubs valg.
I den enkelte turnering tildeles følgende grand prix-points for placeringer fra nr, 1-10 i de enkelte
turnerger således: 17-13-10-8-7-6-5-4-3-2.
I 6 eller 8 mands grupper udgår de laveste grand-prix points.
Ved ligestilling afgør korrektion tildelingen af SGP-point.
Ved alle-mod-alle grupper anvendes Sonneborn-Berger og ved Monrad grupper almindelig
korrektion.
Den samlede placering opgøres efter summen af points i sæsonen.
Dog tæller kun de 4 bedste resultater.
Ved ligestilling her findes placeringen som følger (i prioriteret rækkefølge):
1. Højeste GP-point score i det afsluttende stævne.
2. Højeste GP-point score, der ikke er medregnet i den første sum; ved fortsat ligestilling
medregnes næsthøjeste score osv. indtil der er fundet en forskel
3. Lodtrækning om udelelige præmier og medaljer, deling af pengepræmier.
Klasseinddelingen i forhold til den samlede grandprix serie er som følger
Spillere med rating på
1900 eller mere
1700-1899
1500-1699

1300-1499
1001– 1299
1000 eller mindre
I forhold til Tour de Fyn Grand Prix turnerings præmier indplaceres spilleren efter det (hurtigskak)
ratingtal spilleren har, når han/hun starter i første Tour de Fyn turnering.
§ 10– Præmier
Den enkelte turnering:
Præmiefordeling fastsættes af den arrangerende klub og skal offentliggøres ved stævnet efter 3.
runde.
Den samlede serie:
I hver rating gruppe vil der være præmier til nr. 1, 2 og 3 blandt de spillere, der har deltaget i
mindst 2 af årets turneringer.
Præmierne fastsættes af forretningsudvalget i 3. hovedkreds, som også afholder udgifter til
præmierne. Præmierne offentliggøres før årets første turnering.
I forhold til præmier i den samlede turnering er det spillerens ratingtal i den første turnering, hun
eller han deltager i, der afgør indplacering i præmiegrupper
Præmierne i den samlede serie er forbeholdt spillere fra Dansk Skak Unions 3. hovedkreds
§ 11 – Efter turneringen
Straks efter den enkelte turnerings afslutning sendes resultaterne, der bl.a. skal indeholde tildeling
af Grand Prix-points, til turneringslederen for holdturneringen i 3. hovedkreds, som sørger for
løbende offentliggørelse af stillingen i Tour de Fyn
Turneringen indberettes af arrangøren til Dansk Skak Unions turneringssystem.

