
Junior Grandprix 2022/23 
 

Junior Grandprix sæsonen 2022/23 

8. hovedkreds er nu klar med et nyt oplæg til juniorgrandprix turneringer efter følgende 
koncept: 

Klubberne indbyder og afholder selv turneringen.  

Grupper: Børnene tilmeldes til disse 4 grupper: 

Begynder (for børn som kender alle regler, men kun har spillet skak i kort tid) 

Basis 1 (for børn som er øvede, men endnu ikke har været til turnering) 

Basis 2 (for børn som har været til turnering før og som har et ratingtal under 1100) 

Mester: (for børn som har et ratingtal over 1100) 

Der kan muligvis ske op- eller nedrykning, hvis de viser sig at et barn er placeret i en 
forkert gruppe. I tilfælde af op- eller nedrykning tager spilleren selvfølgelig optjente 
grandprix point med til den nye gruppe. 

Betænkningstid: 

Der spilles med ca. 20 min. betænkningstid med 6-7 runder på en lørdag evt. søndag. 

Tilmelding: 

Forældrene tilmelder selv deres børn. Det kan sikkert i langt de fleste tilfælde også ske i 
gennem deres klub, hvis de er tilmeldt en klub. 

Betaling:  

50 kr. pr. barn, klubben beholder 25 kr. til præmier (medaljer, diplomer, evt. andet). 25 
kr. sendes til hovedkredsens konto og bruges til et Junior Grandprix finalestævne i 
marts/april, hvor der er pokaler, ”ratingpræmier” og evt. andre overraskelser for det 
indkomne beløb. 

Pointsystemet 

I hver af hovedkredsens Junior Grandprix turneringer anvendes følgende GP-point skala 
for placeringer i hver gruppe: 



70 - 60 - 50 - 45 - 38 - 34 - 31 - 28 - 25 - 22 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -20 

GP-point deles ved delt placering (der anvendes ikke korrektionsberegning), og der 
rundes op til hele point. 

 
Eksempler: 

- En todelt førsteplads giver 65 grandprixpoint til hver. 
- En todelt andenplads giver 55 grandprixpoint til hver. 
- En tredelt tredjeplads giver 44 grandprixpoint til hver. 
- En firdelt fjerdeplads giver 37 grandprixpoint til hver. 

 

Resultater: 

Resultaterne registreres på hovedkredsens hjemmeside, og der findes en samlet vinder i 
hver gruppe, efter det antal point man har opnået i alle grandprixturneringerne. 


