Örebro Läns Schackförbund

REGLER FÖR ÖREBRO LÄNS SCHACKFÖRBUNDS GP-SERIE
Fastställda 2014-08-14

Allmänt
§1.

GP-serien består av 6 deltävlingar. Deltävlingarna fastställs av Örebro Läns
Schackförbunds Styrelse.

§2.

Deltävlingar arrangerade av Örebro Läns Schackförbund eller dess medlemsklubbar,
ska vara öppna för alla som vill delta. Det finns alltså inget krav på klubbtillhörighet.

Klasstillhörighet
§3.

GP-serien spelas i 4 olika åldersklasser: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet och
Gymnasiet. Det är spelarens födelseår som avgör klasstillhörighet. I Gymnasieklassen
får spelare delta så länge man genomgår en gymnasial utbildning.

§4.

Dispenser för klasstillhörigheter kan sökas hos Örebro Läns Schackförbunds styrelse.

Poängberäkning
§5.

I deltävling arrangerad av Örebro Läns Schackförbund, eller dess medlemsklubbar, ges
poäng till placeringarna 1-9 enligt följande: 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Från och med
placering 10 utdelas 2 poäng till samtliga deltagare.

§6.

I deltävling arrangerad av Örebro Läns Schackförbund, eller dess medlemsklubbar,
erhåller samtliga spelare poäng och ska medräknas i GP-seriens sammanlagda resultat.

§7.

I deltävling som arrangeras av klubb utanför Örebro Läns Schackförbund erhåller de
spelare som tillhör minst 1 av nedanstående grupper poäng:
a) Spelare som tillhör klubb som är medlem i Örebro Läns Schackförbund
b) Spelare som deltagit i minst en av innevarande säsongs tidigare deltävlingar
arrangerad av Örebro Läns Schackförbund.
c) Spelare som efter tävlingen deltar i ytterligare minst en av säsongens 3 första
deltävlingar.
d) Spelare som tillhör klubb som Örebro Läns Schackförbunds styrelse beslutat ska
medräknas i GP-serien
Den inbördes ordningen fastställs genom att övriga spelare räknas bort från
resultatlistan. Poäng fördelas sedan enligt §5.

§6.

Spelare som deltagit i samtliga 6 deltävlingar ska stryka sitt lägsta resultat.

§7.

Spelare som deltagit i minst 5 deltävlingar erhåller 15 bonuspoäng

§8.

Den inbördes ordningen i GP-serien fastställs efter spelarnas sammanlagda poäng. Vid
lika poängsumma avgör flest antal första platser, därefter flest andraplatser osv. Är allt
lika delas placeringen i GP-sammanställningen.

Särskiljning
§9.

I deltävling som arrangeras av klubb utanför Örebro Läns Schackförbund avgör
arrangören gällande särskiljningregler. §10-12 tillämpas således inte.

§10.

I deltävlingar där Bergers system används och som arrangeras av Örebro Läns
Schackförbund, eller dess medlemsklubbar, och där särskiljning gäller placeringarna 13, bör särspel tillämpas om möjlighet finns. Annars sker särskiljning enligt
nedanstående. Resultat från särspel gäller endast placering i tävlingen. Erhållna GPpoäng delas enligt §13.

§11.

I deltävling där monradlottning tillämpas sker särskiljning i följande ordning:
1) Kvalitetspoäng beräknad genom att summera motståndarnas slutpoäng med
avdrag av den motståndare som erhållit lägst poäng
2) Resultat mot spelare i samma poänggrupp.
3) Delning
Särskiljningen avser både placering i tävlingen samt erhållna GP-poäng

§12.

I deltävling där Bergers system används sker särskiljning i följande ordning:
1) Resultat mot spelare inom samma poänggrupp.
2) Summerad poäng med avdrag för motståndare ur sämsta poänggrupp, följt av näst
sämsta osv.
3) Delning
Särskiljningen avser endast tävlingsplacering. Poäng för GP-serien ska delas inom
poänggruppen enligt §13.

§13.

Vid delning av poäng ska poängen för de aktuella placeringarna summeras och delas
på antalet spelare som delar aktuell poäng. Avrundning sker till en decimal.

Spelregler
§14.

I deltävling arrangerad av Örebro Läns Schackförbund, eller dess medlemsklubbar,
gäller Fides Schackregler, med undantag av §15-19 nedan. I deltävling arrangerad av
annan klubb avgör arrangören spelreglerna och §15-19 nedan gäller ej.

§15.

Om det under partiets gång upptäcks att utgångsställningen var inkorrekt eller att
brädet placerats så att närmaste hörnrutan till höger om spelarna är svart, så skall
domare avgöra om felet ska rättas till eller om partiet ska fortsätta. (Ändring av Fides
regel 7.2)

§16.

Om någon spelare utför ett feldrag och motståndaren påpekar detta kan domaren
bestraffa detta genom att ge motståndaren en minuts extra betänketid. Domaren har
dock rätt att besluta att bestraffning inte ska utgå. Detta gäller oavsett antal gånger
som en spelare utför ett feldrag. Fides regel 7.5b samt A.4a att spelare förlorar partiet
efter sitt andra feldrag respektive första i snabbschack, tillämpas således ej. Vid
blixtspel gäller dock att första feldraget innebär förlust av partiet under förutsättning
att motståndaren fortfarande kan sätta matt med en serie av regelrätta drag.

§17.

Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning får medföras i spellokalen men ska vara
avstängda under spel. Spelare vars mobiltelefon eller annan utrustning avger ljud

under pågående spel ska varnas. Vid upprepade förseelser riskerar spelaren dömas till
förlust av pågående parti. (Mildring av Fides 11.3)
§18.

Domaren har rätt, och bör, påpeka när någon av spelarna har glömt att trycka på
klockan. (Ändring av Fides 12.6).

§19.

I de fall domaren observerar att när någon av spelarnas tid är slut, när ställningen är
matt eller när ställningen är patt, bör han/hon påpeka detta.

Fair Play
§20.

Deltagande i Örebro Läns Schackförbunds GP-serie ska bidra till att fostra föredömliga
schackspelare. Under deltävlingarna kommer därför följande att bestraffas:
-

Fusk eller försök till fusk
Vägra hälsa på sin motståndare före och/eller tacka efter partiet
Medvetet störa motspelaren under pågående parti utan att upphöra med det
efter tillsägelse.
Medvetet påverka parti man själv inte deltar i
Inte följa domare eller funktionärs anvisningar

Påföljden för ovanstående är:
Vid första förseelsen ges en varning
För upprepade förseelser dömer domaren till förlust av pågående parti (alternativt ger
en poängs avdrag från spelarens inspelade poäng i turneringen om spelaren ej har
pågående parti)

