
Korrektionssystemer 
Forslag til ændringer og tilpasninger til de aktuelle forhold, oktober 2018 

Denne farvemærkning angiver ændringer (teksten skal bibeholdes i den endelige version, men 

farvemærkningen skal væk)   

Til afgørelse af placering ved pointligestilling er forskellige korrektionssystemer til rådighed. 

Et turneringsreglement bør altid indeholde oplysning om, hvilket system der anvendes til 

placeringsrækkefølge. 

Ligeledes bør turneringsreglementet oplyse, hvorvidt kontante præmier deles ved pointligestilling 

eller fordeles efter korrektionsberegning. Fordeling af eventuelle ærespræmier bør også fremgå. Selv 

om der anvendes korrektionsberegning, kan denne stadig give ligestilling, derefter kan anvendes 

omkamp, lodtrækning. 

1 Sonneborn - Berger 

Korrektionen for den enkelte spiller er summen af de modstanderes pointsum, man har vundet over, 

sammen med halvdelen af de modstanderes pointsum, man har spillet remis med. De modstandere, 

man har tabt til, tæller således ikke. 

Især ved alle mod alle turneringer kan Sonneborn-Berger korrektion anvendes. 

2 Almindelig korrektion 

a. Ved 7 runder eller flere: Modstanderens samlede pointsum udregnes, idet de to modstandere med 

lavest pointsum udelades. Er der herefter ligestilling, medtages den næstdårligste modstanders 

pointsum, og ved fortsat ligestilling, den dårligste modstanders pointsum; i begge tilfælde dog 

kun for de spillere, som havde ligestilling forinden. 

b. Ved færre end 7 runder: Modstanderens samlede pointsum udregnes, idet modstanderen med 

lavest pointsum udelades. Er der herefter ligestilling, medtages den dårligste modstanders 

pointsum; dog kun for de spillere, som havde ligestilling forinden. 

Hvis dette vedtages, bør pkt 2 og 3 have samme opsætningsprincip. 

3 Middelkorrektion 

For enhver spiller er korrektionen den samlede pointsum af hans modstandere undtagen følgende: 

➢ I en turnering med 8 runder eller mindre medtages ikke de to modstandere med den højeste og den 

laveste pointsum. 

▪ Giver dette ligestilling medtages begge disse to modstandere. 

➢ I en turnering med 9 til 12 runder medtages ikke de fire modstandere med de to højeste og de to laveste 

pointsummer. 

▪ Giver dette ligestilling udelades kun 2 som i eksemplet ovenfor. 



➢ I en turnering med 13 runder eller mere medtages ikke de seks modstandere med de tre højeste og de 

tre laveste pointsummer. 

▪ Giver dette ligestilling medtages flere modstandere, først udelades 4 deltagere som 

ovenover, derefter udelades 2 som i øverst. 

 


