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TORNVED SKAKKLUB INVITERER TIL CTS DATA CUP HURTIGSKAK - TURNERING  
Søndag den 3.marts 2002  
Spillestedet: TORNVED RÅDHUS, SKARRIDSØGADE 37, 4450 JYDERUP   
 - lige overfor Jyderup Jernbanestation.     
1.runde kl.10.30-11.30
2.runde kl.11.40-12.40
3.runde kl.12.50-13.50 
4.runde kl.14.20-15.20
5.runde kl.15.30-16.30 
6.runde kl.16.40-17.40
7.runde kl.17.50-18.50 

Betænkningstiden: 30 minutter pr. spiller.   
Gruppeinddeling: Der spilles Monrad turnering i 3 grupper inddelt efter styrkeorden (normale ratingtal).   
Såfremt færre deltagere end 36 deles turneringen i 2 grupper.Dog minimum 25 deltagere for gennemførsel af turneringen.   
Forfriskninger: Kan købes på spillestedet.   
Indskud: 125 kr pr. deltager. Spillere under 16 år 100 kr.   
Præmier:   
1.gruppe: Gavekort fra CTS DATA  2.500 kr + kontante præmier*(ca1.700 kr ved 50 deltagere)   
2.gruppe: Gavekort fra CTS DATA  1.000 kr + kontante præmier*(ca1.700 kr ved 50 deltagere)   
3.gruppe: Gavekort fra CTS DATA     300 kr + kontante præmier* (ca1.700 kr ved 50 deltagere)   
Gavekort kan kun benyttes til varekøb. *Kontante præmier herudover vil være afhængig af deltagerantal. I hver gruppe udloddes 85% af
indskuddet, som kontante præmier. Der vil minimum være tre præmier i hver gruppe. Præmiesum beregnet ud fra 50 deltagere:   
Samlet præmiesum i alt 9.000 kr. Fordelt på 3.800 gavekort og kontante præmier 5.200 kr.  
Herudover er ratingpræmier for størst fremgang af den nederste start halvdel (styrke orden) i hver af grupperne!  
Evt. overskud går til Tornved  Skakklubs ungdomsarbejde.   
Tilmelding: Senest søndag den 24.februar 2002 Jens Lundberg .Tlf.: 5927 7938 (efter kl 16)   
==>Tryk her på "tilmeldingskupon" (mailform) på Tornved Skakklubs hjemmeside, som gerne må benyttes.   
Ellers mail:  jelu@mobilixnet.dk Eller mail: ctsdata@email.dk Website: www.ctsdata.dk   

 Resultat:   
Vi sluttede hurtigskakturneringen efter et heftigt opløb mellem Thorbjørn Bromann, Brønshøj og Kristian Hovmøller, Dianalund, hvor Kristian
blev turneringsvinder (gavekort 2.500 kr udsat af CTS DATA) med 6 point og Thorbjørn nr. 2 med 5½ point. 3. præmien deltes af Jacob
Sylvan, Helsinge og Svend E. Christensen, Tornved begge med 4½ point. Der var udsat rating spurt præmie, som blev vundet af Arne Bjørn
Jørgensen, Birkerød med en fremgang på 48 rating point.   
Gruppe 2 blev lige så spændende, idet 2 landede på samme pointtal. Det var Tonny Carlsen, Holbæk og Jesper Friis, Odysseus, der begge
opnåede 5½ point. Her skulle der spilles lynskak omkamp (5 min) om gavekort 1.250 kr til CTS DATA, hvor Tonny Carlsen trak det længste
strå og vandt 1.præmien. 2. præmien til Jesper Friis og 3.præmien tilfaldt Jens P.T.Pedersen, (uden klubtilhør) med 4½ point. Rating spurt
præmien blev vundet af Jimmy Carlsen, Holbæk, der fik en fremgang på 83 rating point. Bedste junior udenfor præmierækken blev Morten
Nielsen, Dragsholm med 3 point.   
De 3 andre Tornved spillere, der var med i turneringen, sluttede længere nede i feltet, men var med til en god og spændende
skakdag.Desværre gav turneringen intet overskud til vort juniorarbejde.    
Næste år vil vi gerne satse mere på junior og skoleskak spillere, idet Tornved Skakklub ønsker at arrangere en junior grand prix turnering i
samarbejde med CTS DATA som sponsor. (Tornved Skakklub har p.t.18 junior- og skole skak spillere, som er i god skaklig udvikling under
Svend E Christensen kyndige vejledning).   
Jens Lundberg, Tornved Skakklub   
-  
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