Nykøbing Sj. Skakklub • 20. august 2018

„Klub“ efterårsturnering 2018
Klubturnering

Nykøbing Sjælland Skakklub indbyder til uratet Efterårsturnering 2018.
Turneringens tema er siciliansk åbning 1. e4 c5, og hvad det kan føre til!
Turneringen spilles efter Dansk Skak Unions regler over 9 (11) runder,
i tidsrummet 10. september til 3. december 2018.
Spillerne bør om muligt gennemføre mindst 5 runder (for at kunne vinde
præmier), men kan framelde sig alle de runder, de ikke kan deltage i.

Spilledatoer

1.–2.–3. runde: 10., 17., og 24. september, 4.-5. runde: 1. og 8. oktober,
Opsamlingsrunde: 15. oktober (efterårsferien), Efter aftale mellem spillere.
7.-8. runde: 22. oktober, 9.-10. runde: 5., 12. og 26. november.
Opsamlingsrunde: 3. december 2018. Efter aftale mellem spillere.

Spilletid og -sted

Mandage kl. 19,15. Urene startes kl. 19,15. Pakhuset, Aktivitetscentret,
Vesterbro Torv. Parkering og indgang fra Savværksvej ved Badmintonhallen.

Fremmøde

Der er 1 times komme-for-sent-frist.

Betænkningstid

1 time 30 min. til 40 træk plus 30 minutter samt opsparet tid - med tillæg af ½
minut pr. træk fra første træk – til resten af partiet. Regler om mobiltelefon o.l.
som ved holdturneringen.

Turneringsleder

Henning Rasmussen, mobil: 32 17 39 00.

Rundelægger

Villum Sejersen, mobil: 30 34 03 44 - vse@privat.tdcadsl.dk

Runde-framelding

Skal ske både til modstander og til Villum senest fredag kl. 15!
Gerne med aftale om anden spilledag.

Rundelægning

Modificeret Schweizer med rundelægningspoints. Ved ligestilling ses især på
procentvis score af spillede partier. Ét revancheopgør (modsatte farver) muligt.

Grupper

Tre præmiegrupper.

Præmier

Beskedne præmier i hver præmiegruppe, én for hver 3-4 deltagere, for spillere
der har gennemført mindst 5 runder. Uddeles ved juleafslutningen.

Tilmelding

til Villum Sejersen, tlf. 30 34 03 44, eller til Jan Gottfredsen, tlf. 23 45 84 14.

Indskud

50,- kr. opkræves på spillestedet af kasserer Allan Pedersen, tlf. 71 78 19 71.
Indskuddet går til præmier.

