Regler for afholdelse af JGP stævner 2013-2014 i 2. HK.
Der afholdes i alt 4 stævner i nord og 4 stævner i syd. Et 9. og sidste stævne afholdes som et fælles stævne
mellem nord og syd. Der gives tilskud til hvert stævne.
Der spilles efter Monrad systemet, og man tager point med fra gang til gang.
Betænkningstiden skal være 20 minutter pr parti pr spiller.
Grupper:
U18 – årgang 1995-1996 (fri tilmelding til SM)
U16 – årgang 1997-1998 (fri tilmelding til SM)
U14 – årgang 1999-2000 (fri tilmelding til SM)
U12 – årgang 2001-2002 (De 8 bedste videre til SM)*
U10 – årgang 2003-2004 (De 8 bedste videre til SM)*
U8 – årgang 2005 og yngre (De 8 bedste videre til SM)*
* Aftales med de andre Hovedkredse
•
•

Der spilles såfremt deltager antallet gør det muligt, i 2 grupper. Den ene omfatter spillere fra U8 og
U10. Den anden gruppe omfatter spillerne fra de 4 øvrige grupper.
Gruppestørrelse afhænger af deltagere antal men mindste størrelse er 8 deltagere.

Rundelægning:
• Første runde i alle grupper lægges ud fra det antal point som den enkelte deltager fik ved forrige
stævne fra indeværende sæson. Der kan i løbet af JGP-serien tildeles nye spillere
rundelægningspoints efter formodet styrke, så de kan møde jævnbyrdige modstandere.
• Der spilles 7 runder pr. stævne. Sluttidspunkt bør fremgå af indbydelsen.
Medaljer og pokaler:
Der gives medaljer eller lign til alle ved alle stævner, ved det afsluttende stævne gives der pokaler til de 3
bedste. Medaljer og pokaler gives iht. ovenstående aldersgrupper.
Der kan godt afholdes flere runder end 7 pr stævne men det er kun de 7 første runder der tæller med.
Stævner:
Stævner kan både afholdes hverdage og i weekender, men stævner på hverdage skal minimum have
deltagere fra 3 byer / klubber eller skoler.
Man kan deltage i samtlige stævner både i Nord og Syd men det er kun point fra de 4 bedste stævner inden
det afsluttende stævne som tæller med i den samlede stilling.
Al kommunikation omkring stævne afholdelse skal som minimum ske med CC til ungdomslederen. Det er
ungdomslederen, der godkender dato og sted for afholdelse af stævner.
Såfremt det ønskes yder hovedkredsen medaljer til 1,2 og 3.pladser, Stævne arrangør står selv for øvrige
præmier og kan opkræve det nødvendige indskud hertil gennem stævneindbydelsen og/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 at gøre dette. Tilskud fra 2. HK til
afholdelse af et stævne er 500 kr.

Point:
Der gives 1 point for vunden kamp, og ½ point ved remis. Stævne arrangøren sender senest 2 hverdage
efter afholdelse af stævnet, resultaterne til ungdomslederen, som derefter for at de kommer på
hjemmesiden.

Resultater fra hvert stævne sendes til Junior lederen som derefter søger for at de kommer på hjemmesiden.
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ungdomsleder
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