
 

Bank På Møn. 
 
Møn Skakklub inviterer, i samarbejde med vores sponsor Møns Bank, til Junior 
Grand Prix Stævne søndag d. 27 Januar 2013 Kl. 10.00 - ca. 14.00 På Foreningernes 
hus, Rødkildevej 9, 4780 Stege. (Lendemarke Gamle skole) 
 
Program: 
09.30-09.55 Velkomst / Indskrivning 
10.00-10.40 1. runde 
10.40-11.20 2. runde 
11.20-12.00 3. runde 
12.00-12.20 Lille pause (Husk evt. en madpakke) 
12.20-13.00 4. runde 
13.00-13.40 5. runde  
 
Reglerne: 
Der afholdes i alt 5 stævner i nord og 5 stævner i syd. Det 5. og sidste stævne 
afholdes som et fælles stævne mellem nord og syd. Der gives tilskud til hvert stævne. 
Der spilles i en stor Monrad gruppe. Man tager point med fra gang til gang. Når 
turneringen er færdig, går de bedst placerede i årgangene videre til SM. Der spilles 5 
partier med 20 min. til hver. Når alle JGP stævnerne er afviklet, vil de 3 personer i 
hver aldersgruppe, som har opnået flest point, blive præmieret med en pokal. 
Gruppe A – årgang 1992-1995 (fri tilmelding til SM) 
Gruppe B – årgang 1996-1997 (fri tilmelding til SM) 
Gruppe C – årgang 1998-1999 (fri tilmelding til SM) 
Gruppe D – årgang 1990-2001 (De 8 bedste videre til SM)* 
Gruppe E – årgang 2002-2003 (De 8 bedste videre til SM)* 
Gruppe F – årgang 2004 og yngre (De 8 bedste videre til SM)* 

* Aftales med de andre Hovedkredse 
 
Det er gratis at deltage for medlemmer af DSU. Øvrige opkræves et indskud 30 kr. 
 
Der vil være præmier til alle deltager. 
Turneringen er røgfri, der ryges udenfor. 
På spillestedet vil der være mulighed for at købe øl, vand, kaffe, og frugt m.m. (husk 
madpakke) 
 
Tilmelding Senest fredag d. 25 januar til: 
Lars B. Jensen, Tlf. 22949622/ larsb.jensen@yahoo.dk  
 
Ved tilmelding oplyses: Navn, Fødselsår og klub/skole. 
Tilmelding pr. mail, kun gyldig ved en retur mail!! 

Møns Bank 


