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Junior Grand Prix   
Tips og regler - Gældende for sæsonen 2003/04 

 Af Poul Buhl - August 2003   

Junior Grand Prix-serien er sæsonens gennemgående turneringstilbud for hovedkredsens børn og juniorer. 

Der er mulighed for at deltage i op til 10 individuelle turneringer arrangeret af klubber, jævnt fordelt geografisk over det meste af
hovedkredsen. Man kan deltage i præcis det antal turneringer, som man har lyst og lejlighed til. Grand Prix-turneringerne udgør en samlet
konkurrence, der løber over det meste af skaksæsonen. I hver turnering uddeles GP-points til deltagerne efter nedenstående tabel. De otte
spillere i hver aldersgruppe, der i løbet af sæsonen opnår flest GP-point, kvalificerer sig til årets store finale: Sjællandsmesterskabet for børn
og juniorer, hvor også de bedste fra spillere fra 1. og 8. hovedkreds deltager. Der spilles i de samme seks aldersgrupper som i Dansk
Skoleskaks individuelle turneringer i år 2003. Juniorer, der er født i 1983, kan deltage i GP-turneringer i foråret 2004 og kvalificere sig til
Sjællandsmesterskabet, uanset at de teknisk set overgår til seniormedlemskab fra 1. januar 2004. 

Grand Prix: Aldersgrupperne 

Gruppe A          Fødselsår       1983 – 1986

Gruppe B          Fødselsår       1987 – 1988

Gruppe C          Fødselsår       1989 – 1990

Gruppe D          Fødselsår       1991 – 1992

Gruppe E          Fødselsår       1993 – 1994

Gruppe F          Fødselsår       1995 – 2003

Grand Prix: Points   
Nr. 1: 34 p. Nr. 7: 12 p.
Nr. 2: 26 p. Nr. 8: 10 p.
Nr. 3: 20 p Nr. 9: 8 p.
Nr. 4: 18 p. Nr. 10: 6 p.
Nr. 5: 16 p. Nr. 11: 4 p.
Nr. 6: 14 p. Andre: 2 p.
Ved ligestilling deles GP-points. Er der i en turnering f.eks. ligestilling mellem nr. 1-3, deler de 34+26+20 GP-point og får derfor hver 27 GP-
point – uanset om der regnes korrektion eller spilles omkamp om en turnerings førstepræmie. Alle spillere, der gennemfører en turnering, får
mindst 2 GP-point. Spillere, der udgår af en turnering med gyldig grund (akut sygdom e.l.) kan tildeles GP-point svarende til sidstepladsen i
deres gruppe.

Indbydelser 

Indbydelser til stævnerne skal udsendes til alle de aktive juniorledere i hovedkredsen. Dette gøres let og effektivt ved at benytte maillisten
på hovedkredsens hjemmeside, hvor indbydelsen vedhæftes i et almindeligt  anvendt, læsbart tekstformat, f.eks. som Word-fil. Af hensyn til
juniorledernes videre arbejde, hvor de som regel skal kopiere indbydelserne, sende dem med børnene hjem og have bekræftelser fra
forældrene, skal indbydelserne altid være ude senest 3 uger før turneringen skal spilles.  

Fælles Grand Prix-regler 

Grand Prix-turneringerne er selvstændige turneringer arrangeret af forskellige klubber. Derfor vil turneringerne selvfølgelig have nogle
individuelle særpræg, f.eks. omkring præmierne. Men da turneringerne også er en del af en samlet Grand Prix-serie, gælder følgende
basisreglement: 

Indskud:  Det koster normalt et mindre indskud at deltage, sædvanligvis 20 kr. pr. turnering.

Præmier: Der er præmier til alle deltagere. 

Spilleregler: Der spilles efter de almindelige hurtigskakregler, dvs. rørt brik skal flyttes, og der spilles med ur.  

Gruppeinddeling: Er der få spillere i en eller flere aldersgrupper, kan den/de slås sammen med den/de nærmeste aldersgrupper. Derimod
må en aldersgruppe ikke deles. 

Betænkningstid: Betænkningstiden i aldersgrupperne skal normalt mindst være: A og B: 30 minutter pr. parti C og D: 25 minutter pr.
parti E og F: 20 minutter pr. parti Der er dog tilladt at lade en 8-mandsgruppe spille alle mod alle med 25 minutter til hver spiller til hele
partiet, hvis det er hensigtsmæssigt af hensyn til at kunne afvikle et stævne over maksimalt 6 timer. 

Begynderklasse

Stævnearrangørerne kan vælge at oprette en begynderklasse. Deltagerne i begynderklassen er spillere, der er startet på at gå til skak i
indeværende sæson. Man kan deltage i en begynderklasse ved 3 stævner, derefter skal man deltage i de almindelige Grand Prix-klasser. Der
er ingen aldersbegrænsning på deltagerne i begynderklassen. Spilletiden for begynderklassen bør højst være 3 timer. Der skal være præmier
til alle, men præmierne må ikke være mere spændende end trøstpræmierne i Grand Prix-klasserne. Begynderklassen er tænkt som en
kravlegård, og den må ikke være mere attraktiv at deltage i end Grand Prix-klasserne. Man får GP-points for at deltage i begynderklassen
svarende til, at man havde deltaget i sin Grand Prix-aldersgruppe og var sluttet på de laveste placeringer. 

Resultatindberetning 

Efter turneringen indberettes resultaterne til hovedkredsens ungdomsleder. På indberetningen skal anføres alle spillernes navne, klub/ skole,
deres score i turneringen –  det er ikke nødvendigt at regne GP-point ud. Det skal også angives, hvis spillere er udgået undervejs uden gyldig
grund, eller slet ikke er mødt til turneringen. Resultatindberetningen skal være modtaget senest dagen efter stævnet med elektronisk post. 

Et par gode råd til arrangørerne 

Ofte vil det være en god idé ikke på forhånd at lægge sig fast på et rundetal, men fastsætte det undervejs for hver enkelt gruppe, så de er
færdige nogenlunde samtidig. Hvis der er alt for stor forskel på hvornår grupperne er færdige – og specielt hvis man slutter flere timer før
det annoncerede sluttidspunkt – giver man de tilrejsende ledere et dumt og unødvendigt problem med ventetid på hjemtransport og
aflevering af børn. Glem ikke at give besked til pressen om jeres turnering. De fleste regionale og lokale aviser sender gerne en fotograf og
en journalist for at dække begivenheden – børn er altid godt stof – og bringer gerne både indbydelse og resultater.  

Resultatformidling 

I løbet af ugen efter en Grand Prix-turnering kan du finde stævnets resultater samt den opdaterede samlede Grand Prix-stilling på
internettet. Der bliver ikke udsendt trykte resultatlister. Har du ikke selv adgang til nettet, kan du uden tvivl hente hjælp hos en af dine
klubkammerater – eller dine børn. 

Nye turneringer 

Er du og din klub interesseret i at arrangere en Grand Prix-turnering i næste sæson, henvender du dig til hovedkredsens ungdomsleder. Der
sættes i reglen datoer på stævnerne for den kommende sæson i løbet af juni måned. Antallet af stævnedage ligger dog nogenlunde fast –
mere end 10-12 stævnedage er der ikke plads til i kalenderen.  
kildemateriale:"PB wordfil -juniornyt 12.08.2003"

© 2003 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds.  Jens Lundberg  Alle rettigheder forbeholdes.   
  


