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Hurtigturnering 2002   

Indbydelse og særlige regler   
Hermed indbydes til hurtigturnering i Holbæk Skakklub. Man kan deltage alle 5 spilledage, men det er ikke nogen betingelse. Vinderne findes
efter procentvis score i mindst 6 kampe (3 spilledage).   
Der spilles efter de almindelige regler for hurtigskak. Deltagerne spiller i en gruppe efter monrad-systemet med modifikationer.   
Tilmelding: Poul Møller Petersen, tlf/fax 59 43 07 25, e-mail p.m@petersen.dk 
Spilledage: 30/4 - 7/5 - 14/5 - 28/5 og 4/6 2002. Fra kl. 19.30. 
Afbud: Der skal ikke meldes afbud. Alle der er mødt senest kl. 19.30 deltager.   
Betænkningstid: 30 min. pr. parti + 15 sek. pr. træk for hver spiller. Der spilles 2 partier pr. spilledag.   
Indskud: 25 kr. pr. spiller.   
Præmier: Der opdeles i 5 præmiegrupper efter rating ved turneringsstart. Mester - 1 kl. - 2 kl. - 3 kl. - 4 kl. Gruppeinddelingen bliver ændret
hvis der er mindre end 5 spillere i en præmiegruppe. Nr. 1 får 2/3 og nr. 2 får 1/3 af indskuddet i gruppen. En spillers pladsering  afgøres af
højeste procentvis score efter 6, 8 eller 10 spillede kampe. Ved ligestilling tæller indbyrdes parti - herefter deles præmierne.   
Rundelægning: Deltagernes placeringsnummer bestemmes af det scorede antal point tillagt 1/100 af rating ved start (nedrundet) samt 1
point for hver spilledag, hvor spilleren ikke har deltaget. Man kan møde en modstander 2 gange (modsat farve), dog ikke samme spilledag.
Man kan dog kun blive oversidder en gang.   
Farvevalg: Den spiller, som har haft flere overskydende sorte partier end modstanderen, får hvid. Hvis dette antal er ens, får spilleren med
det laveste placeringsnummer hvid.   
Turneringsleder: Poul Møller Petersen.   
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