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Afvikling af Grand Tour 2022/2023. 
 

- Grand Tour afvikles over to dage, typisk lørdag og søndag. Den er landsdækkende og har 

maximalt 32 deltagere.  

- Der Spilles over en dag, hvis der er 24 deltager eller færre tilmeldte. 

De 32 spillere øverst på ranglisten sikres en plads. Der oprettes en venteliste ved flere tilmeldte.     

- Deadline for tilmelding fredag 8.30 i ugen inden afvikling  

- Spillere der melder afbud efter tilmeldingsfristen, mister tilmeldingsgebyret og tildeles 0 

ranglistepoint. Spillere der må trække sig undervejs i turneringen, tildeles 0 ranglistepoint. 

- Grand Tour afvikles som dobbelt KO 

- Der spilles bedst af 3 sæt til 60 point i alle kampe 

- Opvarmning: Maximalt 5 min. inden første kamp på dagen. Derefter maximalt 3 min. Dommeren 

skal tage tid, så alle spillere får samme forberedelse inden kampen. 

- Mødetid er lørdag kl. 10.00 og søndag kl. 9.00. Bliver man slået ud om lørdagen er man ikke 

forpligtet til at møde op søndag. 

- Starttid er lørdag senest kl. 10.30 og søndag senest kl. 9.30. 

- Spillere der har lang transporttid (eller andre omstændigheder), kan møde senere og spiller de 

sidste kampe i 1. runde. Dette aftales med turneringslederen fredag. Sidst spillede kamp er som 

udgangspunkt nr. 40 – med mindre kamp 40 er færdigspillet før kl 18.30. I dette tilfælde sættes 

næste runde på tabersiden i gang.  

- Der foretages lodtrækning lørdag kl 10.00 af arrangerende klub eller udvalget. Spillere der møder 

senere (med tilladelse) giver således lov til, at lodtrækningen foretages på deres vegne. 

- Der er fuld lodtrækning, som bruges til indplacering i skemaet. Ingen spillere seedes.  

- Tilmeldingsgebyret bliver 250 kr, hvoraf de 200 kr. går til præmiepenge efter følgende model:  

o 1. plads: 40% 

o 2. plads: 30% 

o 3. plads: 15% 

o 4. plads: 15% 
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Ranglistepoint: 

1. plads: 1300 point 

2. plads: 1050 point 

3. plads: 850 point 

3. plads: 850 point 

5. plads: 700 point 

5. plads: 700 point 

7. plads: 600 point 

7. plads: 600 point 

9. plads: 500 point 

9. plads: 500 point 

9. plads: 500 point 

9. plads: 500 point 

13. plads: 400 point 

13. plads: 400 point 

13. plads: 400 point 

13. plads: 400 point  

17. plads: 300 point 

17. plads: 300 point 

17. plads: 300 point 

17. plads: 300 point 

17. plads: 300 point 

17. plads: 300 point 

17. plads: 300 point 

17. plads: 300 point 

25. plads: 200 point 

25. plads: 200 point 

25. plads: 200 point 

25. plads: 200 point 

25. plads: 200 point 

25. plads: 200 point 

25. plads: 200 point 

25. plads: 200 point 

 

 

  
  


