Regler og retningslinier gældende for
DSU Junior Kredsmesterskab for 2. hovedkreds i sæsonen 2008 – 2009.
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 der betales et deltagergebyr for alle for deltagelse i SM.
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.
DSU 2. hovedkreds har derfor gjort følgende tiltag for at give de unge medlemmer af DSU
nogen fordele. Alle medlemmer af DSU kommer gratis med til Juniorskakstævnerne hvis
arrangøren overholder følgende regler.
•
•

•
•

Det skal koste 50 kr. at deltage i en JGP-turnering, men ikke for medlemmer af
DSU.
En JGP-arrangør får 750 kr. fra hovedkredsen for at afholde stævnet. Dette skal
bl. a. kompensere for arrangørens manglende indskud fra DSU-medlemmer eller
til at dække evt. udgifter til turneringsledere (kørsel bl.a.). Der kan evt. søges
flere penge hos hovedkredsen.
Hovedkredsens ungdomsleder sørger for - efter aftale med arrangøren - at
indkøbe medaljer.
Hovedkredsen ønsker, at der skal være en eller anden form for pressedækning af
JGP-stævnerne.

DSU Juniorskakstævner: Aldersgrupperne i sæsonen 2008 -2009
Gruppe AB Fødselsår 1990 – 1993
Gruppe C Fødselsår 1994 – 1995
Gruppe D Fødselsår 1996 – 1997
Gruppe E Fødselsår 1998 – 1999
Gruppe F Fødselsår 2000 – 2006
DSU Juniorskakstævner (tidligere JGP) kommer gennem hele sæsonen og alle der har lyst
til at arrangere stævne kan kontakte juniorlederen Michael Espensen i god tid og helst inden
sæsonstart.
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.
Der er medaljer til de tre bedst placerede i hver årgangssgruppe når sæsonen er ovre.
Ved sæsonafslutningen trækkes der blandt de JGP-deltagere, der har deltaget i mindst 6
turneringer, lod om en præmie som offentliggøres inden sidste stævne.
Sjællandsmesterskabet
2. hovedkreds arrangerer hvert år i samarbejde med de to andre hovedkredse øst for

Storebælt (1. og 8. hovedkreds) kampen om Sjællandsmesterskabet. Det 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 2008/09 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 1989, 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
Med venlig hilsen
Juniorleder
Michael Espensen

