
REGLER FÖR MÄLARDALENS GP-SERIE 2016/17 
 

Deltävlingar 

Söndag 30 oktober - Hallsberg Lördag 12 februari - Strängnäs 
Lördag 19 november - Västerås Söndag 12 mars - Örebro 
Söndag 8 januari - Katrineholm Lördag 29 april - Västerås 

 
Allmänt 

§1 GP-serien består av sex deltävlingar. Deltävlingarna fastställs av representanter för 
Västmanlands Schackförbund, Södermanlands Schackförbund och Örebro Läns 
Schackförbund i början av varje säsong. 

§2 Respektive förbund (Västmanland, Södermanland och Örebro) arrangerar två deltävlingar 
vardera. 

§3 Varje arrangör bekostar samtliga kostnader för genomförandet av deltävling (lokalhyra, 
priser) samt ansvarar för tävlingens genomförande. Arrangören erhåller samtliga 
startavgifter. Maximal startavgift är 50 kr. 

§4 Kostnader för GP-seriens totalställning delas lika mellan de tre förbunden. Dessa består av 
priser till 1:an, 2:an och 3:an i varje klass som spelarna får behålla. 

§5 Deltävlingarna genomförs med 7 ronder. Betänketid ska vara mellan 10 och 15 minuter per 
spelare och parti. Om tilläggstid används ska den totala tiden för 60 drag vara mellan 10 och 
15 minuter per spelare. 

§6 Lottning av tävlingarna görs med Sveriges Schackförbunds medlemssystem. 

§7 Utöver vad som anges i dessa regler avgör respektive arrangör vilka regler som gäller för 
respektive deltävling. 

 
Klasstillhörighet 

§8 GP-serien spelas i fyra 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. I enskilda deltävlingar kan 
arrangören välja att slå samman klasser. 

§9 Yngre spelare kan välja att delta i äldre klass. Spelaren ska i sådana fall tydligt meddela detta 
vid anmälan. 

 
Poängberäkning 

§10 I deltävlingarna används poängsystemet 3-2-1, det vill säga 3 poäng för vunnet parti, 2 poäng 
för remi och 1 poäng för förlust. 

§11 Antalet ihop spelade poäng under en deltävling blir de poäng som spelaren erhåller i GP-
serien. Summan av spelarens poäng under säsongen blir alltså spelarens totala GP-poäng. 

§12 Spelare får totalt tillgodoräkna sig poängen från fem deltävlingar. Spelare som deltar i 
samtliga sex deltävlingar ska därmed stryka resultatet från den sämsta deltävlingen. 

§13 Den inbördes ordningen i GP-serien fastställs efter spelarnas sammanlagda poäng. Vid delad 
placering i gäller i första hand bästa enskilda resultat, därefter näst bästa enskilda resultat, 
osv. Observera att all deltävlingar räknas vid särskiljningen. Är allt lika delas placeringen i GP-
sammanställningen. 


