
 

Nykøbing Sj. Skakklub 
Plakat for Efterårsturnering 2020 

Spilledatoer:   14/9 – 21/9 – 28/9 – 5/10 – 19/10 – 2/11 – 23/11 og 30/11. 

Spillested:  Aktivitetscentret i Pakhuset, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sjælland. 

  Parkering og indgang ved Savværksvej (ud for badmintonhallen). 

Spilletid: Mandage kl. 19:15. Urene startes kl. 19:15. Hvis en spiller ikke er mødt frem 

senest en time efter spilletidens start, er partiet tabt. 

Betænkningstid: 90 min. til 40 træk plus 30 min. samt opsparet tid – med tillæg af ½ minut pr. 

træk fra første træk – til resten af partiet. Regler om mobiltelefon som ved 

holdturneringen. 

Indskud: Der betales 50 kr. inden indtræden i turneringen til klubbens kasserer, Allan 

Pedersen, eller til klubbens konto i Dragsholm Sparekasse med Reg. Nr. 0537 og 

konto nr. 0000491578 (husk at opgive navn). 

Turneringsform: Schweizer turneringsform med flere ændringer. 

Vindere:  Spillere med størst procentvis scoring efter deltagelse i mindst 5 runder. 

  Der kan være flere præmiegrupper – alt efter antal spillere. 

Præmier: Kun symbolske præmier. Jan overrækker præmier ved julefrokosten. 

Turneringsleder: Henning Rasmussen, mobil: 32 17 39 00. 

Rundelægger: Peter Stein Holst, mobil: 20 33 41 44. 

Afbud til runder: Skal ske på listen lagt frem på spillestedet, eller til Thomas Alstrup senest 

mandagen før den aktuelle spilledato. 

 Senere afbud skal ske til Peter Holst dog senest torsdage kl. 18:00. Her er det 

vigtigt at fortælle, om afbuddet kun gælder næste runde. 

 Hvis man melder sig syg på ubestemt tid, skal man komme med en raskmelding til 

Peter senest torsdage kl. 18:00. 

 Hvis man melder afbud efter denne deadline, taber man partiet, men man bør 

selvfølgelig underette sin modstander samt Thomas, som så rundsender besked. 

Seedning: I rundelægningen tillægges ½ point pr. afbud og 1 point for rating 1000-1299,  

 2 point for rating 1399-1499, 3 point for rating 1500-1799, 4 point for rating 

1800- 

Tilmelding: Skal ske I DSU´s turneringssystem eller til Thomas Alstrup. Hvis man vil deltage i 

første runde, skal tilmelding ske senest 8. september. Tilmelding til de øvrige 

runder kan ske indtil 23/11. 

Turneringsleder  

assistent: Thomas Alstrup, telefon: 5932 2397 og E-mail: withal2@gmail.com  

 

Turneringens  

hjemmeside: www.nyksjskak.dk  

 

Turnerings komite: Jan Ambirk, Ove Frank Hansen og Henning Jakobsen. 
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