
Fredericia Skakforening, Skakklubben Evans og Springeren Kolding indbyder alle skakspillere i Sydjysk 

Hovedkreds til at deltage i Sydjysk Online Grand Prix, som over 8 lørdage afvikles på chess.com. 

I disse tider, hvor alle skakklubber er lukket ned pga. covid-19, kan man let komme til at savne skakken. Og 

imens mange klubber allerede har flyttet deres klubaftener ind online, ønsker vi med dette initiativ at give 

vores medlemmer mulighed for at møde deres venner (og konkurrenter) fra andre klubber i området. 

Samtidig får turneringsrækken også et konkurrencemoment, idet der kan samles GP-point, således at vi til 

sidst kan kåre en vinder af Sydjysk Online Grand Prix i forskellige ratinggrupper. 

 

Spilletidspunkt: 

Hver lørdag startende fra d. 25. april og til og med d. 13. juni. 

Alle lørdage starter turneringerne kl. 15.00, og de forventes afsluttet omkring kl. 17.00. 

 

Betænkningstid og antal runder: 

Betænkningstiden og antal runder skifter hver lørdag: 

• I ulige uger spilles der 8 runder med betænkningstiden: 5 minutter + 3 sekunder pr. træk. 

• I lige uger spilles der 10 runder med betænkningstiden: 3 minutter + 2 sekunder pr. træk. 

(Bemærk, at antal runder kan nedjusteres, hvis deltagerantallet er for lavt til det angivne antal runder) 

 

Spillested: 

Alle turneringerne afvikles www.chess.com. Se, hvordan du opretter dig, i guiden længere nede. 

Turneringerne afvikles gennem klubben ”Sydjysk GP” på chess.com. https://www.chess.com/club/sydjysk-

gp 

 

Brugernavn: 

Da nogle brugere ikke ønsker at spille med deres rigtige navn online (af forskellige årsager), stiller vi ingen 

krav til, at man skal kunne kende folk ud fra deres brugernavn. 

Dog skal du angive dit rigtige navn og din klub, når du ansøger om medlemskab af onlineklubben. Dit 

brugernavn samt rigtige navn vil fremgå af det Excel-ark, hvor GP-pointene opdateres i. 

(Denne sammenkobling af brugernavn og rigtigt navn vil blive slettet igen, når de 8 afdelinger er spillet) 

 

 

Turneringsform og GP-point 

http://www.chess.com/
https://www.chess.com/club/sydjysk-gp
https://www.chess.com/club/sydjysk-gp


Alle lørdage spilles turneringerne i een stor gruppe efter Schweizer-systemet (hvor ratingtallet på 

chess.com anvendes). Ved ligestilling anvendes den korrektion, som chess.com automatisk beregner.* 

Ud fra resultaterne uddeles der GP-point i følgende rating-grupper (hvor DSUs nærskak ratingtal per 20/4 

benyttes): 

Mester: 1900+ 

Klasse 1: 1600-1899 

Klasse 2: 1300-1599 

Klasse 3: 500-1299 

I hver turnering tildeles de 10 bedste i hver af disse klasser point: 17-13-10-8-7-6-5-4-3-2. Efterfølgende 

placeringer tildeles 1 point. 

Den samlede Grand Prix placering afgøres efter summen af GP-point, som man har fået over de 8 

turneringer. Dog tæller kun de 4 bedste resultater med. 

Ved evt. ligestilling vil det 5. bedste resultat indgå som tiebreaker. Sådan forsættes med 6., 7. og 8. bedste 

resultat, indtil der er fundet en forskel. 

Er der fortsat ligestilling, og det samtidig drejer sig om 1. pladsen i en ratinggruppe, arrangeres en lynmatch 

mellem de involverede spillere.  

Stillingen vil blive opdateret i Google Sheets undervejs: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8ckWNXSFzNCZNGionQoT25rgHqGbl1KTtEi_iq9ygY/edit?usp=s

haring  

 

* : Korrektionen udregnes ved at addere alle de point, som modstandere, som man har vundet over, har 

fået, samt halvdelen af alle de point, som modstandere, som man har spillet remis imod, har fået. 

 

Hjælpemidler: 

Det er IKKE tilladt at bruge computer, åbningsbøger eller på anden vis få hjælp. Man er overladt til sig selv, 

ligesom man ville være ved et normalt skakbræt. 

chess.com har også et anti-snyd kodeks, og de er gode og effektive til at opspore folk, som snyder. Vi håber 

ikke, at nogle af jer prøver at teste dette system. 

 

Øvrige: 

Spillestedet er handicapvenligt, imens rygning foregår udendørs, medmindre der gælder andre regler på 

jeres spillested :) 

 

Spørgsmål: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8ckWNXSFzNCZNGionQoT25rgHqGbl1KTtEi_iq9ygY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8ckWNXSFzNCZNGionQoT25rgHqGbl1KTtEi_iq9ygY/edit?usp=sharing


Kontakt enten Jens I. Madsen, Springeren, Jesper Bondo Medhus, Evans, eller Johnni Marcussen, Fredericia. 

 

 

Kalender: 

• Lørdag d. 25. april 2020 - kl. 15.00 - Betænkningstid: 5 minutter + 3 sekunder pr. træk. 

Afviklet https://www.chess.com/live#t=1197272  

 

• Lørdag d. 2. maj 2020 - kl. 15.00 - Betænkningstid: 3 minutter + 2 sekunder pr. træk 

https://www.chess.com/live#t=1207037 

– Bemærk, at tilmeldingen først åbner 1 time før turneringsstart. 

 

• Lørdag d. 9. maj 2020 - kl. 15.00 - Betænkningstid: 5 minutter + 3 sekunder pr. træk. 

Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart. 

• Lørdag d. 16. maj 2020 - kl. 15.00 - Betænkningstid: 3 minutter + 2 sekunder pr. træk 

Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart. 

• Lørdag d. 23. maj 2020 - kl. 15.00 - Betænkningstid: 5 minutter + 3 sekunder pr. træk. 

Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart. 

• Lørdag d. 30. maj 2020 - kl. 15.00 - Betænkningstid: 3 minutter + 2 sekunder pr. træk 

Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart. 

• Lørdag d. 6. juni 2020 - kl. 15.00 - Betænkningstid: 5 minutter + 3 sekunder pr. træk. 

Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart. 

• Lørdag d. 13. juni 2020 - kl. 15.00 - Betænkningstid: 3 minutter + 2 sekunder pr. træk 

Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart. 

 

Hvad skal jeg gøre for at være med - rent teknisk? 

1. Opret en bruger på chess.com - https://www.chess.com/register 

2. Når du er oprettet som medlem på chess.com, skal du søge om medlemskab af ”Sydjysk GP” på 

dette link: https://www.chess.com/club/sydjysk-gp 

HUSK at angive dit rigtige navn og din klub, når du søger om medlemskab. 

3. Du er nu klar til at tilmelde dig turneringen. For at tilgå turneringen, skal du bruge det link, som står 

under den turnering, som du vil være med i. Bemærk, at du dog først kan tilmelde dig 1 time før 

turneringsstart. 

https://www.chess.com/live#t=1197272
https://www.chess.com/live#t=1207037
https://www.chess.com/register
https://www.chess.com/club/sydjysk-gp

