Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

§ 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak
Stk. 1

Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som
udgøres af en række Grand Prix Turneringer (GPT) i sæsonens løb samt Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet.

Stk. 2

GPM er opdelt i aldersgrupper således at:
For sæsonen 2015/2016 ser aldersgrupperingen således ud:
A: Spillere født i 1995, 1996, 1997 eller 1998
B: Spillere født i 1999 eller 2000
C: Spillere født i 2001 eller 2002
D: Spillere født i 2003 eller 2004
E: Spillere født i 2005 eller 2006
F: Spillere født i 2007 eller senere
N: Nybegyndere
P: Pigegruppen – parallel med alle øvrige grupper

Der tilføjes en Pigegruppe, der er et parallelt regnskab med piger i alle øvrige
grupper.
Bemærk at en pige som opnår præmie i aldersgruppen ikke også kan opnå præmie i pigegruppen.
Stk. 3

Der opnås points i GPM ved en kombination af dels fremmøde (startpoints) og
dels opnåede resultater i en GPT, jf. § 5. GPM-points angives med én decimal efter almindelige afrundingsregler. Dog gælder særlige regler for Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet, jf. § 3.

Stk. 4

Slutplaceringer i GPM afgøres efter følgende kriterier i prioritet:
• Samlede antal GPM-points, hvor dårligste resultat dog er fratrukket for de spillere, der har deltaget i samtlige GPT
• ”Bedste” dårligste resultat
• Flest GPT-deltagelser
• Flest GPM-points ved Aarhusmesterskabet, jf. § 5, stk. 7
• Lodtrækning

Stk. 5

Der spilles om en vandrepokal i hver GPM-gruppe. Derudover er der en placeringspræmie for hver 4. spiller, som har deltaget i to eller flere turneringer. Spillere, der har deltaget i samtlige turneringer, tildeles en erindringspræmie, hvis de
ikke har opnået en placeringspræmie.

Stk. 6

Piger har mulighed for at opnå en placeringspræmie i både de aldersopdelte grupper og i Pigegruppen. En evt. erindringspræmie tildeles i den gruppe, de har deltaget flest gange i.

Stk. 7

Der udarbejdes en klubstilling, hvor GPM-points for alle spillere fra samme klub
summeres. Lederen af den vindende klub bliver ved ASS´ generalforsamlingen
præmieret med en flaske Gl. Dansk eller lignende. ASS´ TA eller formand sørger
for dette samt overrækkelsen.
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§ 2 Grand Prix Turneringer
Stk. 1

En GPT skal opfylde følgende krav:
• Anmeldes som en GPT i ASS før sæsonstart
For at bestyrelsen (TA) skal kunne nå at udfærdige en kalender med den efterfølgende sæsons GP inden generalforsamlingen, så skal en ansøgning foreligge inden udgangen af marts måned
• Er åben for alle elever, der opfylder alderskriterierne i § 1, stk. 2
• Afvikles i henhold til nærværende reglement

Stk. 2

En
•
•
•

Stk. 3

Ved tilmelding til en GPT kan alle piger ønske, om de vil spille i en Pigegruppe (P)
eller de øvrige grupper (A-N). Hvis der er mindst 4 tilmeldinger til Pigegruppen,
skal den oprettes, og hvis der er 3 eller færre tilmeldinger, indplaceres de tilmeldte piger i de øvrige grupper. Ved oprettelse af en Pigegruppe tildeles en placeringspræmie til den bedste placerede pige fra den aldersgruppe, der svarer til
gruppe E.

Stk. 4

Nye spillere, der ikke har deltaget i en GPT før, indplaceres i den gruppe de aldersmæssigt hører til. Nye spillere kan indplaceres én gruppe lavere end deres aldersgruppe, hvis de af deres respektive skoleskakleder skønnes til ikke at have en
chance for at begå sig i deres aldersgruppe.

Stk. 5

Såfremt at A-gruppen indeholder mere end 6 spillere, så danner de 5 højstratede
(fra DSUs seneste ratingliste) samt vinderen af den forrige A-gruppe en gruppe
der benævnes AA. Resterende spillere fra A-gruppen danner gruppen A. Såfremt
at A indeholder færre spillere end 6, så overføres de resterende spillere fra Agruppen til B-gruppen. Herefter vil A-gruppen indeholde de 6 højstratede spillere
(d.v.s. at AA-gruppen i stedet benævnes A). A-gruppe spillere der overføres til Bgruppen opretholder deres A-gruppe status (d.v.s. ret til at deltage i A-gruppen
ved næste GPT). A-gruppe spillere som er overført til B-gruppen modtager GPstartpoints for deltagelse i B-gruppen (og IKKE A-gruppen!), jvfnr. § 5, stk. 3. Såfremt at der oprettes både AA- og A-gruppe, så tildeles spillere i AA-gruppen to
ekstra startpoint i forhold til A-gruppen. Såfremt at en spiller der har vundet den
forrige A-gruppe deltager i AA-gruppen og slutplaceres i AA-gruppen som nr. 1, 2
eller 3, så deltager spilleren automatisk i AA-gruppen ved den efterfølgende GPT.
Dette medfører således, at det er vinderen fra den forrige GPT, den 1-3 slutplacerede AA-spiller samt de fire højst ratede spillere. En spiller som genindtræder i
AA-gruppen p.gr.a. placering 1-3 i forrige turnering, kan kun ”genplaceres” i AAgruppen én gang. Efterfølgende træder § 2, stk. 5 i kraft (forrige A-vinder + 5
højst ratede). Såfremt, at A-gruppen overføres til B-gruppen, vil der IKKE finde
automatisk oprykning til AA-gruppen sted for vinderen af den sammenlagte gruppe. For B-gruppe spillere som opnår 75% eller flere points i.h.t. § 4, stk. 2, vil der
finde oprykning sted til A-gruppen ved den næstfølgende GPT.

Stk. 5 a

Opdeling af A-gruppen:

GPT gruppeinddeles på baggrund af:
dels alderskriterierne i § 1, stk. 2
dels pigernes valgfrie alternativ for at spille i egen gruppe, jf. stk. 3
dels styrkemæssige op- og nedrykninger mellem aldersgrupperne i løbet af
sæsonen, jvf. § 4

Hvis der i A og B tilsammen er mellem 2 og 11 spillere, slås de to grupper sammen.
Hvis der i A og B tilsammen er mellem 12 og 17 spillere, dannes en A-gruppe af
de 5 højst ratede spillere plus vinderen af sidste A-gruppe samt en B-gruppe af de
øvrige.
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Stk. 5 b

Nedrykning fra A-gruppen:
Ved sammenlægning af grupperne A og B suspenderes nedrykning, da det anses
for usportsligt, at en B-spiller rykker ned fra B-gruppen efter at bl.a. at have spillet imod spillere fra den højere A-gruppe samt at A-spillere ville kunne risikere at
rykke ned i C-gruppen (to grupper ned).

Stk. 6

Omkring kl. 13 skal turneringslederen i den enkelte gruppe informere gruppens
spillere om antallet af runder der afvikles på dagen. Dette aftales mellem turneringslederen og GPM KF. Dette vil enten være igangværende runde + én eller
igangværende runde + to. Hensigten er, at alle grupper er helt færdige mellem kl.
14 og senest kl. 15.

Stk. 7

Den lokale arrangør sørger for at mindst tre eksemplarer af ”Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab” ligger frit fremme til gennemsyn.

§ 3 Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet
Stk. 1

Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet afvikles ikke som GPT, idet
gruppeinddelingerne udelukkende vil basere sig på alderskriterierne i § 1, stk. 2,
men disse to turneringer tæller med i GPM, idet GPM-pointstildeling vil ske i henhold til § 5, stk. 7 og stk. 8.

Stk. 2

Ved Aarhusmesterskabet tildeles en vandrepokal i hver af grupperne A, B, C, D,
E, F og P til den bedst placerede spiller. Pigevandrepokalen tildeles efter kriterier,
der går på tværs af grupperne. Kriterierne er i prioritet: 1) Højeste gennemsnitsscore, 2) Ældste aldersgruppe, 3) Indbyrdes placering.
Eksempel:
Line opnår i D-gruppen 5 point for 7 runder, Sofie opnår i Egruppen 9 point for 13 runder, Cæcilie opnår i C-gruppen 4 point
for 6 runder. Deres gennemsnitsscore er hhv. 0,71, 0,69 og 0,67.
Derfor vinder Line vandrepokalen.

Stk. 3

DM-kvalifikationsstævnet afvikles i henhold til reglementet i Dansk Skole Skaks
reglement for Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak, hvilket bl.a. betyder,
at forhåndskvalificerede spillere og spillere fra andre kredse ikke kan deltage.

§ 4 Op- og nedrykningsregler for Grand Prix Turneringer
Stk. 1

I alle GPT kan en spiller kvalificere sig til at rykke op i gruppen over, eller tilsvarende rykke ned i gruppen under. Ved beregning af op- og nedrykning medregnes
kun antal opnåede GPT-points, og altså ikke startpoints.

Stk. 2

Oprykning indtræffer ved en score på 75 % eller derover af antal spillede partier i
en GPT. Nedrykning indtræffer såfremt spilleren ikke opnår en score på mindst
25 % af det antal spillede partier i en GPT. Det er ikke muligt at rykke højere op
end A-gruppen eller længere ned end F-gruppen.
Tabel over pointantal for op- og nedrykninger:
Antal runder
6
7
8
9
10
11

Nedrykning
0-1
0-1½
0-1½
0-2
0-2
0-2½

Forbliven
1½-4
2-5
2-5½
2½-6½
2½-7
3-8

3

Oprykning
4½-6
5½-7
6-8
7-9
7½-10
8½-11

12
13

Stk. 3

0-2½
0-3

3-8½
3½-9½

9-12
10-13

Automatikken i nedrykningsreglerne træder ud af kraft, hvis en spiller af den ene
eller anden grund kun gennemfører en del af runderne. Det er op til turneringslederen for den pågældende gruppe at vurdere om spilleren skal rykke ned.
Eksempler:
Søren når kun 2 runder inden han bliver syg. Turneringslederen vurderer her, at Søren ikke skal rykke ned, da der ville
være store chancer for, at Søren kunne opnå de 2 points, hvis
han ikke var blevet syg.
Brian har spillet 5 runder og tabt dem alle. Nu gider han ikke
mere og går hjem. Turneringslederen vurderer her, at Brian
bør spille i en lavere gruppe, hvor han bedre kan klare sig.

Stk. 4

Ved overgang til en ny sæson vurderes spillerne efter resultatet af sæsonens sidste GPT, idet følgende tre regler gælder:
1) Alle spillere, som er rykket op i en højere gruppe, forbliver i denne gruppe
2) Alle spillere, som er rykket ned i en lavere gruppe, rykker en gruppe op
3) Øvrige spillere indplaceres efter deres fødselsår, jf. § 1, stk. 2
Eksempler:
Spilleren der opnår 75 % i sin sidste GPT er selvfølgelig rykket
op. Der benyttes regel 1 og ikke regel 3, selvom spilleren også
rykker op aldersmæssigt. Dermed kan man ikke rykke direkte
op fra fx C- til A-gruppen i forbindelse med et sæsonskifte.
Spilleren der opnår 50 % i sin sidste GPT i sin aldersmæssige
gruppe rykker op efter regel 3, hvis hans alder betinger det.
Det kan medføre at to spillere, som opnår henholdsvis 50 % og
75 % i deres aldersmæssige gruppe, også næste år lægger ud
med at spille i samme gruppe.
For spillere som opnår mindre end 25 % i sin aldersmæssige
gruppe i sidste GPT, bliver nedrykningen neutraliseret af sæsonskiftet.

§ 5 Pointstildeling i Grand Prix Mesterskabet
Stk. 1

Points i GPM tildeles på baggrund af:
• Dels startpoints i GPT
• Dels det opnåede antal points i GPT
• Dels særlige regler for Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet

Stk. 2

Startpoints tildeles som en funktion af den gruppe en spiller deltager i, set i forhold til spillerens alder. Ved spillerens deltagelse i egen aldersgruppe tildeles 5
startpoints. I tilfælde af en spillers deltagelse i en gruppe højere end sin egen aldersgruppe tildeles 2 ekstra startpoints pr. gruppe højere. Tilsvarende vil en spillers deltagelse i en gruppe lavere end sig egen aldersgruppe resultere i 2 færre
startpoints pr. gruppe lavere, dog kan negative startpoints ikke forekomme.
Tabel over startpoints:
Antal grupper over/under
egen aldersgruppe

Antal tildelte
startpoints

6 over
5 over

17
15

4

4 over
3 over
2 over
1 over
Egen aldersgruppe
1 under
2 under
3 eller flere under

13
11
9
7
5
3
1
0

Eksempler:
En D-gruppe-spiller som i en GPT deltager i B-gruppen får 9
startpoints.
En C-gruppe-spiller som i en GPT deltager i E-gruppen får 1
startpoint.

Stk. 3

Hvis to grupper i en GPT slås sammen tildeles startpoints ud fra den af de to
grupper, som spilleren aldersmæssigt hører tættest på.
Eksempler:
En C-gruppe-spiller skal deltage i A-gruppen, men A- og Bgruppen slås sammen. Der tildeles 7 startpoints (og ikke 9
startpoints).
En A-gruppe-spiller skal deltage i B-gruppen, men A- og Bgruppen slås sammen. Der tildeles 5 startpoints (og ikke 3
startpoints).
En A-gruppe spiller overføres som en del af en A2-gruppe til Bgruppen. Spilleren tildeles startpoints som hvis han var Bgruppe spiller. Spilleren bevarer dog sin A-gruppe status under
hensyntagen til nedrykningsreglerne.

Stk. 4

Spillere i Pigegruppen tildeles altid 5 startpoints. Alle piger, der deltager i grupperne A-F, får tildelt det samme antal GPM-points i både aldersgruppen og i Pigegruppen. Piger der deltager i Pigegruppen, får kun tildelt GPM-points i Pigegruppen, og altså ikke i aldersgruppen.
Eksempler:
Anne deltager i D-gruppen, som også er hendes aldersgruppe.
Hun opnår 3 GPT-points. Hun tildeles hermed 8 GPM-points i
både D-gruppen og P-gruppen.
Line deltager i D-gruppen, men har alder til E-gruppen (hun er
rykket op). Hun opnår 2 GPT-points. Hun tildeles hermed 9
GPM-points i både E-gruppen og i P-gruppen.
Sofie deltager i P-gruppen og har alder til E-gruppen. Hun opnår 4 GPT-points. Hun tildeles hermed 9 GPM-points i Pgruppen, men ingen i E-gruppen.

Stk. 5

En spiller er berettiget til GPM-points, så snart spilleren har spillet mindst én runde af GPT. Spilleren får tildelt startpoints samt det opnåede antal GPT-points
Eksempel:
Peter bliver syg efter 1. runde i C-gruppen i en GPT. Han har
vundet 1. runde. Dermed tildeles han 6 GPM-points, da han
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aldersmæssigt tilhører C-gruppen.

Stk. 6

Hvis der spilles mere end 7 runder i en GPT, vil det opnåede antal GPT-points blive reduceret ved beregning af GPM-points, så det tilsvarer en indsats over 7 runder. På samme vis vil en indsats på færre runder end 7 blive opreguleret, så det
tilsvarer 7 runder. Der afrundes efter almindelige afrundingsregler til én decimal.
Startpoints er fritaget denne regulering.
Eksempler:
9,5 GPT-points opnået over 15 runder reduceres til:
7/15 x 9,5 = 4,4 GPM-points
3,5 GPT-points opnået over 6 runder reduceres til:
7/6 x 3,5 = 4,1 GPM-points

Stk. 7

Ved Aarhusmesterskabet tildeles alle spillere 5 startpoints som følge af stk. 2
(idet alle spiller i sin egen aldersgruppe). Startpoints tillægges antal opnåede
GPT-points, hvilket udgør det samlede antal opnåede GPM-points.
Ved Aarhusmesterskabet tildeles spillerne følgende startpoint:
B-gruppen: 7 startpoint, C-grp: 8, D-grp.: 9, E-grp: 10 og F-grp.: 11

Stk. 8

Ved DM-kvalifikationsstævnet tildeles 20 GPM-points til alle spillere. Til gengæld
medregnes startpoints og antal opnåede GPT-points ikke i GPM. Forhåndskvalificerede spillere og spillere fra andre kredse tildeles ligeledes 20 GPM-points. Spillere tildeles kun GPM-points, hvis de før DM-kvalifikationsstævnet har deltaget i
en GPT i den pågældende sæson. Såfremt at der ikke har været afholdt en GPMturnering inden DM-kvalifikationsstævnet, så kræves i stedet at spilleren har været deltaget i den næstkommende GPM-turnering for at opnå de 20 points.
Spillere som er forhåndskvalificerede, kan deltage ved kredsmesterskabet som
også er kvalifikation til det individuelle Danmarksmesterskab i skoleskak.
GPT opnås på sædvanlig vis. Forhåndskvalificerede spillere som ikke deltager ved
kredsmesterskabet, opnår ingen points i denne turnering.
For spillere fra andre kredse, kræves at de har deltaget i egen kreds DMkvalifikationsstævne for at opnå de 20 points. Dette pålægges lederen fra den pågældende skole/klub at dokumentere.
For spillere fra andre kredse fastlægges inden kredsmesterskabet en retfærdig tildeling af GPT, da de ikke kan deltage i Aarhus Skole Skaks kredsmesterskab.
Dette udfærdiges af TA og KF.
Bemærk at spillere fra andre kredse KUN tildeles GPT såfremt at der fremsende
dokumentation for spillerens deltagelse i EGET kredsmesterskab. Dette påhviler
den enkelte skoleskakleder.

Stk. 9

Nybegyndere fra N-gruppen rykker senest op når dagens turneringsleder har besluttet at spilleren er klar til F-gruppen.

§ 6 Opgaver for GPM-kartoteksføreren og GPT-arrangører
Stk. 1

Det påligger GPM-kartoteksføreren at:
• Indsamle GPT-resultater og beregne GPM-stillinger efter hver GPT
• Offentliggøre de aldersopdelte GPM-stillinger efter hver GPT med angivelse af
hvilken gruppe de enkelte spillere styrkemæssigt er placeret i
• Offentliggøre en opdateret liste ved sæsonstart med angivelse af, hvilke grupper de enkelte spillere skal deltage i ved første GPT

Stk. 2

Det påligger GPT-arrangører at:
• Modtage tilmeldinger til GPT ved opgivelse af navn, klub og fødselsår
• Fordele de tilmeldte spillere i de rigtige grupper ud fra de af GPMkartoteksføreren offentliggjorte GPM-lister
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•

Indsende fuldstændige resultatlister (påført navne, fødselsdatoer og hvilken
gruppe en spiller har deltaget i) til GPM-kartoteksføreren. Resultatlisterne kan
eventuelt være turneringstavlerne.

§ 7 Turneringsledelse, klager og dispensation
Stk. 1

ASS´ bestyrelse udpeger en GPM-turneringsleder og en GPM-kartoteksfører, der i
fællesskab er ansvarlig for og administrerer GPM.

Stk. 2

GPM-turneringslederen og GPM-kartoteksføreren modtager og behandler forespørgsler samt klager og kan under tvingende omstændigheder dispensere fra
nærværende reglement.

Stk. 3

GPT arrangeres og ledes af en lokal turneringsleder, som sammen med formanden for ASS´ bestyrelse, GP-TA og GP-KF kan behandle klager over afviklingen af
pågældende GPT.

Stk. 4

Klager over afviklingen af en GPT eller GPM kan indbringes for ASS´ bestyrelse,
hvis afgørelse ikke kan ankes.

Reglementet er tilrettet på generalforsamlingen i ASS d. 15. april 2015 og
redaktionelt godkendt af bestyrelsen d. 18. oktober 2015.

GPM-turneringsansvarlig 2015-16
Ken Holm
Skovsangervej 1
8382 Hinnerup
Tlf. 21 17 41 63
E-mail: ken @ kierulf.dk

GPM-kartoteksfører 2015-16
Johnny Odgaard
Langballevej 46
8320 Mårslet
Tlf. 86 29 62 13
E-mail: johnny @ madsenodgaard.dk
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Bilag over ændringer efter vedtagelse på ASS´ bestyrelsesmøde 15/8-2012.
Rundelægning og seedning.
Rundelægning foretages for sæsonen 2012/2013 ved hjælp af Schweizer-systemet.
Schweizer-systemet medfører, at spillerne seedes efter deres ratingtal.
Der benyttes DSUs ratingstal på den til enhver tid senest offentliggjorte ratingliste.
Bestyrelsen kan til enhver tid ændre ovenstående såfremt, at man finder grundlag herfor.
Såfremt at bestyrelsen ønsker at fortsætte med at benytte seedning, så fremsættes dette som
beslutningsforslag på ASS´ generalforsamling i foråret 2013.
GPM-TA foretager det praktiske m.h.t. opdatering af ratingtal for spillere i ASS spillerkartotek.
Det rundelægningsprogram som ASS´ hidtil, og stadig benytter, ”Sevilla”, er forberedt på benyttelse af ratingtal.
Såfremt at der tilmeldes ikke DSU-ratede spillere i styrkegrupperne A, B og C, så indplacerer
GPM-TA/GPM-KF spilleren med ratingtal passende til gruppen som spilleren tilmeldes i således,
at rundelægning kan foretages korrekt.
Såfremt at en DSU-ratet spiller tilmeldes GP uden tidligere deltagelse i ASS´ GP, eller såfremt
at en tidligere deltagelses styrkegruppe indplacering ikke længere er relevant, så indplaceres
spilleren i korrekt styrkegruppe af GPM-TA/GPM-KF afhængig af spillerens DSU-rating.
Styrkegrupper i forbindelse med skift af gruppenavne
I forbindelse med skift af gruppenavne, så forbliver spillerne i deres nuværende styrkegrupper,
dog under hensyntagen til § 4, stk. 4.

Ovenstående bilag indføjes i regelsættet efter vedtagelse på generalforsamlingen 2013.
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Særregler for "Plus-gruppen":

1) De fem højst ratede spillere danner altid, sammen med vinderen af sidste turnerings Agruppe, en gruppe der benævnes "Plus"-gruppen.
2) Nummer seks i plus-gruppen rykker automatisk ned i A-gruppen (uanset points antal!).
Efter at have deltaget i A-gruppen een gang, kan den nedrykkede spiller genindtræde i plusgruppen (automatisk) såfremt at ratingniveuaet er der til (se pkt. 1).
3) Nummer et i A-gruppen rykker op i plus-gruppen i næste turnering (uanset points antal!).
Såfremt at spilleren ikke har tilstrækkeligt med rating til at forblive i plus-gruppen, så rykker
han ned til B-gruppen efter at have deltaget i een turnering i plus-gruppen.
4) Såfremt at en nyoprykket spiller fra A-gruppen placeres som nummer 1-3 forbliver han i
gruppen ved næste turnering,
d.v.s. selvom spilleren ikke har tilstrækkelig med rating, så annulleres nedrykningen midlertidigt.
Dette medfører, at der ved den næste turnering er tale om de fire højest ratede spillere + den
forrige A-vinder plus den nyeste A-vinder som udgør "plus"-gruppen.
Dog kan en spiller, som ikke er blandt de fem højst ratede spillere, kun spille to turneringer i
træk i plus-gruppen.
Herefter nedrykkes spilleren automatisk til næste turnering til A-gruppen.
Efterfølgende må spilleren sørge for ratingstigning eller at genkvalificere sig via sejr i Agruppen.
BEMÆRK: plus-gruppen er en speciel gruppe hvorfor det kan blive nødvendigt at kunne skulle
tage stilling til tvivlsspørgsmål.
Disse spørgsmål afgøres af Johnny, Henrik og Ken.
Såfremt at antallet af tilbageblevne A-spillere er under seks, så slås gruppe A og gruppe B
sammen på dagen og benævnes "AB-gruppen".
For at sikre, at man som B-spiller ikke rammes af nedrykning p.gr.a. sammenlægning af A- og
B-grupperne, så er suspenderes nedrykninger i "AB-gruppen" for alle spillere.
BEGRUNDELSE: en B-spiller skal ikke rammes af nedrykning blot p.gr.a. der ikke var tilstrækkeligt med A-spillere til at udgøre en selvstændig gruppe.
Samtidigt er vi p.t. i en situationen hvor B-gruppen konstant er GP-seriens mindste, da der
igennem hele sidste sæson har været rykke op til A-gruppen, men der har sjældent været rykket spillere ned fra A til B.
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