
Velkommen til Grenland BGP lørdag den 16. mars 2019!  

En turnering i den landsomfattende Barnas Grand Prix (BGP) serien. 

Klyve Sjakklubb Ungdom innbyr til BGP-turneringen Grenland BGP som 

spilles lørdag den 16. mars 2019 på Klyve skole i Skien, nærmere 

bestemt Klyveveien 10, 3740 Skien. 

1. runde starter kl. 11:00. Fremmøte senest kl. 10:30! 

Det spilles 6 runder og med 15 min per parti uten tilleggstid. 

Startavgift: kr 200. Man må være medlem av en barnesjakklubb for å 

delta. Innmeldinger kan gjøres på stedet. Premier til alle.  

 

Spillested er i gymsalen på Klyve skole. Se veiviser i google maps her: 

https://www.google.com/maps/place/Klyve+Barneskole/@59.1520127,9.6281366,15z/data=!4m5!3m4!

1s0x0:0xecd4493496a0f2f7!8m2!3d59.1520127!4d9.6281366 

Det er egen begynnerklasse for de som har spilt mindre enn 2 BGP turneringer tidligere.  

Påmelding på turneringsservice, hvor du også kan se andre påmeldte: 

http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=GrenlandBGP2019-KlyveSjakklubb innen 

midnatt den 14. mars 2019. Husk å oppgi fødselsdato og klasse ved registrering. 

Ved tekniske vanskeligheter kan påmelding evt. foretas til turneringsleder Tove Gundersen, e-post 

tovegunde@gmail.com.  

Klasseinndeling 2019  

• Mikroputt: Født 2010 eller senere 

• Miniputt: Født 2008 og 2009 

• Lilleputt: Født 2006 og 2007 

• Kadett: Født 2003 til 2005 

• Ungdom: Født 1993 til 2002 

• Begynner: Egen gruppe/premiering 

BGP-poeng blir tildelt spillerne i disse klassene etter skala 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6 og så 5 til alle andre 

deltagere. Er det mer enn 50 spillere i turneringen er skalaen 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 

8, 7, 6, deretter 5 til gjenværende deltakere. Er det en nybegynnerklasse, vil spillerne her normalt få 5 

poeng i den klassen de tilhører etter alder. Les mer om BGP-turneringer og å samle BGP-poeng her 

http://www.sjakk.no/lover-og-reglementer/usf/bgp-ugp/.  

Vanligvis brukes et system som heter Monrad til å bestemme hvem som skal møte hverandre. Det 

innebærer som regel at du møter motstandere som har like mange poeng som deg selv. I klasser der det 

er få deltakere kan det passe bedre å spille alle mot alle. Ingen blir slått ut i disse systemene, fordi i sjakk 

er hver ny kamp en mulighet til å spille et flott parti. 

VELKOMMEN! 
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