
Junior Grand Prix stævner i 2.hk. region nord sæsonen 2011-2012. (Koncept udviklet af Ziska 
Seirup og Svend Ellegård).

Her en kort omtale om hvorledes stævnerne forventes afholdt både hvad angår gruppe inddeling, 
pokalstævne, mere jævnbyrdige modstandere, rundeantal, tidsplan, indskud, DSU medlemmer, samt 
kvalifikation til Sjællandsmesterskabet (SM).

1. Alle personer inddeles i grupper efter alder og tildeles et ratingtal efter nedenstående:
Årgang 2004 eller senere rating 500 (man kan ikke få lavere rating end 500)
Årgang 2002-2003 rating 600
Årgang 2000-2001 rating 700
Årgang 1998-1999 rating 800
Årgang 1996-1997 rating 900
Årgang 1992-1995 rating 1000

2. Når alle JGP stævner er afviklet vil de 3 personer i hver aldersgruppe som har opnået størst 
”ratinghøst” blive præmieret med en pokal.

3. Efter hvert stævne udregnes nye ratingtal som så ligger til grund for næste stævne, således at de 8 
højst ratede danner 1. gruppe og 2. gruppe er så de næst højest ratede osv. Gruppeinddelingerne 
bliver således mere jævnbyrdig. Udviklingskoefficienten bliver 45 for alle og bonus træder i kraft 
hvis man scorer mere end 2 p. over forventet, hvis den nederste gruppes deltager antal er over 8 
afvikles gruppen efter monrad (ansvarlig for rating udviklingen er Svend Ellegård Chr. Jyderup).

4. Til hvert stævne spilles 7 kampe i 8 mandsgrupper efter rating med 20 minutters betænkningstid 
pr. spiller.

5. Stævnerne starter kl. 10.00 og præmie overrækkelse kl. ca. 15. Nedenstående er en vejledende 
tidsplan:
10.00-10.40 1. runde
10.40-11.20 2. runde 
11.20-12.00 3. runde
12.00-12.20 Frokostpause
12.20-13.00 4. runde
13.00-13.40 5. runde
13.40-14.20 6. runde
14.20-15.00 7. runde
15.00 Præmieoverrækkelse

6. Stævne arrangør står selv for præmier og kan opkræve det nødvendige indskud hertil gennem 
stævneindbydelsen eller søge sponsorer, dog er alle DSU medlemmer gratis med til stævnet. 
Tidligere indskud pr. spiller har ligget på 50 kr. men har man lyst til at gøre det anderledes er man 
velkommen til det. Tilskud til afholdelse af et stævne er ca. 500 kr. fra 2. hk. 

7. Der foreligger et nyt koncept for Sjællandsmesterskabet, hvor de 3 ældste gruppeinddelinger har 
fri tilmelding, mens det ikke helt ligger fast, hvor mange der går videre fra hver af de 3 yngste 
gruppe inddelinger men pt. ca. 4 personer alt efter hvordan det samlede deltagerantal i 2. 
hovedkreds kommer til at se ud gennem sæsonen.
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