Junior Grand Prix i 2. hovedkreds

Regler og retningslinier gældende for sæsonen 2004 - 2005
Generelt om Junior Grand Prix

Junior Grand Prix-serien er sæsonens gennemgående turneringstilbud for børn og juniorer i 2. hovedkreds. Der er
mulighed for at deltage i op til 10 individuelle turneringer arrangeret af klubber, geografisk jævnt fordelt over det
meste af hovedkredsen. Man kan deltage i præcis det antal turneringer, som man har lyst og lejlighed til. I alle Grand
Prix-turneringerne opdeles deltagerne i grupper efter alder.
Grand Prix-turneringerne udgør en samlet konkurrence, der løber over det meste af skaksæsonen. I hver turnering
opnår deltagerne Grand Prix-points i forhold til deres placering.
Hvem kan deltage
Grand Prix-turneringerne er åbne for alle børn og juniorer. I skak er man junior til og med det kalenderår, hvor man
fylder 20 år. Det er ikke nødvendigt at være medlem af en skakklub for at deltage i en Grand Prix-turnering.
Grand Prix-turneringerne er åbne for alle børn og juniorer. Det er dog kun spillere som er hjemmehørende indenfor 2.
hovedkreds´ geografiske område eller tilknyttet en klub i 2. hovedkreds, der tildeles Grand Prix-point.
Præmier
Hovedkredsen udsætter en præmie til de tre bedst placerede i den samlede Grand Prix-stilling i hver aldersgruppe.
Sjællandsmesterskabet
2. hovedkreds arrangerer hvert år i samarbejde med de to andre hovedkredse øst for Storebælt (1. og 8.
hovedkreds) Sjællandsmesterskabet, som er et finalestævne for de bedst placerede spillere i de tre hovedkredses
Grand Prix-serier. De otte spillere i hver aldersgruppe, der i løbet af sæsonen opnår flest Grand Prix-point, kvalificerer
sig til årets Sjællandsmesterskab.
Grand Prix: Aldersgrupperne i sæsonen 2004 -2005
Gruppe AB

Fødselsår

1984 – 1989

Gruppe C

Fødselsår

1990 – 1991

Gruppe D

Fødselsår

1992 – 1993

Gruppe E

Fødselsår

1994 – 1995

Gruppe F

Fødselsår

1996 – 2005

I sæsonen 2004/05 afvikles gruppe AB og C i én fælles pulje ved alle Grand Prix-stævnerne, da de ældste
aldersgrupper traditionelt har få deltagere. Juniorer, der er født i 1984, kan deltage i JGP-turneringer i foråret 2005
og kvalificere sig til Sjællandsmesterskabet, uanset at de teknisk set overgår til seniormedlemskab fra 1. januar
2005.

Fælles regler for Grand Prix-turneringerne

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



Invitation til en Grand Prix-turnering: Udarbejdes af arrangøren og sendes af denne til ungdomslederne i
hovedkredsens klubber og annonceres samtidig på hovedkredsens hjemmeside. Invitationen skal foreligge
senest 3 uger før turneringen skal spilles.



Indskud: Det koster normalt et mindre indskud at deltage, sædvanligvis 20 kr. pr. turnering.
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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:
AB, C og D: 25 minutter pr. parti
E og F: 20 minutter pr. parti



Turneringsledelse: Arrangørerne er ansvarlige for at der er et tilstrækkeligt antal turneringsledere til at
sikre en sportsligt forsvarlig afvikling af turneringen. Turneringslederne og deres eventuelle assistenter skal
præsenteres for spillerne inden turneringens start. Gruppe E og F skal være under konstant opsyn af en
turneringsleder, så længe der spilles turneringspartier.



Tilskuere: Kun de af arrangørerne udpegede turneringsledere må gribe ind i partierne.
Turneringslederne skal sørge for, at tilskuere der på nogen måde generer spillerne eller forsøger at påvirke
forløbet af et turneringsparti, bortvises fra spillelokalet.

Resultatformidling

I løbet af ugen efter en Grand Prix-turnering vil stævnets resultater samt den opdaterede samlede Grand Prix-stilling
kunne findes på hovedkredsens hjemmeside på internettet.

Administration af Grand Prix-serien

Grand Prix-serien administreres af 2. hovedkreds´ ungdomsleder, som afgør hvilke turneringer der skal indgå i Grand
Prix-serien samt tildeler Grand Prix-point til spillerne ud fra deres opnåede resultater.

Tvister

Enhver tvist opstået under en Grand Prix-turnering afgøres endeligt af stævneledelsen ved den pågældende turnering.
Tvivlsspørgsmål omkring tildeling af Grand Prix-point og placeringer i den samlede Grand Prix-serie afgøres endeligt
af hovedkredsens ungdomsleder.

Poul Buhl - 24. juni 2004
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