Grandprix turnering for voksne, sæson 2012-13 (ændret pr. 19. november)
Vi fandt ikke noget fast system til oprykning/nedrykning imellem rækkerne i sidste sæson.
Det var ikke min indtryk at det var et problem for nogen og vi kan derfor også i kommende
sæson lade det være frit for spillerne at melde til i den række som de har lyst til.
Men vi bør dog have et regelsæt i tilfælde af problemer.
Jeg foreslår derfor følgende:
a.) I A-rækken kan højst deltage 12 (16 ?) spillere i en turnerings runde.
I tilfælde af flere tilmeldinger end 12, er det de 12 spillere som har flest ranglistepoint som
er med.
b.) Det samme er gældende i B-rækken, dog med den undtagelse, at hvis ikke der er nok
spillere til at gennemføre en C-række (4 spillere), kan B-rækken spilles med op til 15
deltagere.
d.) Ranglisten for voksne er fælles for alle rækker.
A-rækken får point efter DBF reglement for A-rækken
B-rækken får point efter DBF reglement for D-rækken. (obs!)*
C-rækken får point efter at system vi opfinder, hvis det gøres nødvendigt)**
Baggrund for ændring: Det skal ikke kunne betale sig at blive i en lavere række for at
samle rangliste-point.
Hvis 9 - 16 spillere deltager i A og B, vil pointene fordeles således
A-rækken
1:
98 point
2:
73
3-4: 44
5-8: 26 I de sekundære placeringer, vil pointene justeres så de afspejler placeringerne.
9-16: 13
*B-rækken DBF række D point:
1: 22 point
2: 16
3-4: 10
I de sekundære placeringer, vil pointene justeres så de afspejler placeringerne
5-8: 6
9-16: 3
Altså vil vinderen af B-rækken få 22 point svarende til en 9. plads på A-ranglisten
**C-rækken ikke defineret, men f.eks.
1:
5
2:
3
3-4:
6
5-8:
3
9-12: 0
I C-rækken vinder man forholdsvis flere point end styrkeforholdet berettiger til. Hvis det er
teknisk muligt, bør pointhøsten halveres i forhold til ovenståen.

e.) Ret til deltagelse i voksenrækkernes GP, har spillere som:
- er medlem af en klub under BSF (Undtagelse kan gives for én runde, f. eks. til
udenlandske gæstespillere).
- er ældre end U-17 (dvs. at alle U-19 spillere også kan spille i voksen rækkerne, derfor
skal U-19 afvikles lørdag)
- A-række spillere fra U-13, U-15, U-17. (Bemærkning: Dette er for at give størst mulige
udfordringer for talentfulde undomsspillere).
f.) "Tvangsoprykning" og frivillig nedrykning.
- Fri tilmelding til rækkerne kan muligvis forstyres af at en dygtig spillere melder til i en
række under niveau.
Derfor bør en spiller som vinder en B eller C række, rykke en række op til næste
turneringsrunde.
Spillere som taber en turneringsrunde, har ret til at rykke en række ned, hvis de ønsker det

