
Regler og retningslinier gældende for 
DSU Junior Kredsmesterskab for 2. hovedkreds i sæsonen 2007 – 2008.

Generelt om DSU Junior / Børn

I DSU skakarrangementer regnes man som junior til og med det kalenderår, hvor man fylder 
20 år. Det er ikke et krav at man er medlem i DSU for at deltage i Juniorskakstævner og 
Kvalifikationsstævner til SM, men det er det for at spille EMT og Holdskak. Det er kun spillere 
som er bosiddende indenfor 2. hovedkreds geografiske område, der tildeles point til kampen 
om Kredsmesterskabet, men alle børn og juniorer fra hele Danmark har lov til at deltage i 
stævnerne og spiller med om eventuelle præmier/medaljer til de pågældende stævner.

DSU ønsker at styrke indsatsen indenfor ungdomsskakken. Vi arbejder i 2. hovedkreds på at 
styrke juniorarbejdet og det er vores mål at få flere til at deltage i aktiviteterne og at vi bliver 
bedre til at fastholde spillerne så de er klar til at deltage i aktiviteter på lige fod med voksne 
skakspillere.
Det er derfor vigtigt at der er gode og mangfoldige muligheder for at komme til at spille skak, 
på trods af de store geografiske afstande der er i kredsen. Det vil være målet at de unge 
mødes og spiller med jævnaldrende skakspillere fra andre klubber. Det nye i denne sæson 
bliver at til nogle stævner bliver man opdelt efter alder og andre efter styrke. 
I løbet af den kommende sæson kommer der yderligere en spændende mulighed da det i DSU 
regi bliver muligt at spille skak over internettet. Dette er vi overbeviste om, vil give os 
mulighed for at rekruttere nye medlemmer og give de nuværende gode muligheder for at 
vedligeholde spillet. 

Kredsmesterskabet 2. hovedkreds 2007/2008.

I kampen om Kredsmesterskabet vil juniorer og børn kunne deltage i alle de stævner, som 
man har lyst og tid til, jo mere man spiller jo flere points opnår man. Det være muligt at score 
point ved at deltage i DSU Juniorskakstævner og DSU Kvalifikationsstævne til SM og opnå 
point efter følgende regler: 

• DSU Juniorskakstævner følger den tidligere JGP skala. Det vil sige at f.eks. vil den 
øverst placerede gruppe E spiller opnå de fleste point – uanset om man bliver sidst i en 
gruppe af spillere og en fra samme årgang vinder gruppen nedenunder. Det vigtigste for 
at opnå point er således at komme til at stå så højt på styrkelisten som mulligt. 
Placeringen på styrkelisten justeres efter hvert stævne – her vil der komme regler for 
hvordan denne omplacering kommer til at foregå, men det være sådan at dem der 
spiller med opnår en klar fordel i forhold til dem der sidder over.  

DSU Juniorskakstævner (tidligere JGP) kommer gennem hele sæsonen og alle der har lyst 
til at arrangere stævne kan kontakte juniorlederen Michael Espensen. Spillerne i hovedkredsen 
sættes ind på en rangliste som indeholder alle tidligere deltagere i JGP stævnerne. 
Juniorskakstævner skal så afvikles i grupper med 6 eller 8 spillere ( og man spiller alle mod 
alle ) undtagen den nederste, hvor der spilles Monrad. Stævnerne skulle gerne dække så bredt 
som muligt i vores store hovedkreds, derfor ser vi gerne arrangører der ligger i hver sin ende 
rent geografisk. I DSU Juniorskakstævner opdeles deltagerne i grupper efter styrke og de er 
en del af konkurrencen om det samlede Kredsmesterskab for 2. hovedkreds. Grunden til at de 
styrkeopdeles er at nye spillere nemmere vil kunne træde ind og møde spillere på ens eget 
niveau. Nye spillere træder ind på ranglisten umiddelbart under den lavest rangerede spiller fra 
samme årgangsgruppe som man selv spiller i. Der vil så være et pointsystem som gør at man 
flyttes op eller ned på ratinglisten. Listen vil ligge på hovedkredsens hjemmeside og opdateres 
løbende. Grupperne udfærdiges senest torsdag inden stævnet ( 2 dage før ) og i tvivlstilfælde 
træffer juniorlederen afgørelse om hvordan deltagerne inddeles. Ved senere tilmelding kan 
man ikke forvente at blive indplaceret efter sin styrkelisteplacering.



DSU Kvalifikationsstævner til SM afholdes på nærmere aftalte tidspunkter og vil fremgå af 
stævneplanen. Til Kvalifikationsstævner deles deltagerne op i årgangsgrupper og man 
spiller her til dette ene stævne om en eller to pladser til SM. Disse stævner kører som de 
tidligere JGP stævner. Antallet af pladser vil fremgå af indbydelsen og afhænger blandt andet 
af om der den pågældende dag er dobbeltstævner. Der er medaljer til de tre bedst placerede i 
hver årgangssgruppe.

DSU Kvalifikationsstævner: Aldersgrupperne i sæsonen 2007 -2008
Gruppe AB Fødselsår 1989 – 1992
Gruppe C Fødselsår 1993 – 1994
Gruppe D Fødselsår 1995 – 1996
Gruppe E Fødselsår 1997 – 1998
Gruppe F Fødselsår 1999 – 2005

Præmier
Hovedkredsen udsætter præmier til de tre bedst placerede i den samlede Kredsmesterskabs-
stilling i hver årgang ( dvs årgang 1994 er en række og årgang 1995 er en række osv ).

Sjællandsmesterskabet
2. hovedkreds arrangerer hvert år i samarbejde med de to andre hovedkredse øst for 
Storebælt (1. og 8. hovedkreds) Sjællandsmesterskabet er et finalestævne for de tre 
hovedkredse. Deltagerne findes ved kvalifikationsstævner og kombineres med en antal der 
udtages efter slutplacering i kampen om kredsmesterskabet.
Der vil i gruppe E og gruppe F blive tildelt flere pladser til de enkelte hovedkredse afhængigt af 
det totale antal deltagere over sæsonen.

I sæsonen 2007/08 afvikles gruppe AB og C (ved kvalifikationsstævnerne ) så man spiller i en 
stor gruppe men med pladser til SM for hver årgangsgruppe.
Juniorer, der er født i 1987, kan deltage i JGP-turneringer i foråret 2008
og kvalificere sig til Sjællandsmesterskabet, uanset at de teknisk set overgår til 
seniormedlemskab fra 1. januar 2008.
.
Fælles regler for DSU Juniorskakstævnerne
Juniorskakstævnerne er selvstændige turneringer arrangeret af forskellige klubber. Derfor kan 
turneringerne have individuelle særpræg. Turneringerne er en del af et samlet mesterskab og 
derfor gælder følgende basisreglement:

Betænkningstiden for de forskellige grupper er minimum 20 minutter per spiller pr parti.

 Invitation til DSU Juniorskakstævner: Udarbejdes af arrangøren og annonceres samtidig 
på hovedkredsens hjemmeside ( sendes af den webansvarlige til ungdomslederne i 
hovedkredsens klubber. Invitationen skal foreligge senest 2 uger før turneringen skal spilles, 
men gerne før
.
 Indskud: Det koster normalt et mindre indskud at deltage, sædvanligvis 25 kr. pr. 
turnering. Indskuddet betales ved fremmøde til arrangerende klub. 

Med venlig hilsen

Juniorleder
Michael Espensen


