
PricewaterhouseCoopers Cup 2005

Hermed indbydes til deltagelse i PricewaterhouseCoopers Cup 2005 i Holbæk.

Der spilles efter DSU reglement for koordinerede turneringer samt FIDE´s regler for skakspillet, 
som disse foreligger oversat i skakhåndbogen. Der spilles 11 runder efter Monradsystemet med
særlige tilføjelser, herunder mulighed for afbud til de enkelte runder.

SPILLEDAGE: 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 15/11 og 29/11.

Spilletiden starter kl.19.15. På de første 2 timer skal der udføres mindst 40 træk - derefter opsparet
tid + 1 time pr. 20 træk. Der tages hængeparti kl. 00.15.

HÆ;NGEPARTIER: Spilles den følgende fastsatte spilledag, såfremt ikke andet aftales.

INDSKUD: Indskuddet er kr. 125, for juniorer kr. 90.

PRÆMIER: I alle præmiegrupper er førstepræmien kr. 600 og andenpræmien kr. 300. 
Inddeling i så vidt muligt homogene præmiegrupper af ca. 7-8 spillere, foretages af
turneringslederen når tilmeldingen til turneringen er afsluttet. Præmiegrupperne er ikke
nødvendigvis sammenfaldende med seedningsgrupperne. Præmie til bedste junior herudover kr. 300
(hvis mindst 4 juniorer deltager). Præmierne fordeles efter procentvis score blandt de spillere, der
har spillet mindst 6 runder. Den samlede præmiesum vil overstige det betalte indskud minus
ratingafgift.

RATING: Turneringen ELO-rates, hvis der inden første runde, er tilmeldt mindst 4 ELO-ratede
spillere.

TILMELDING til turneringen skal ske på tilmeldingslisten i klublokalet eller til turneringsleder 
Ove Frank Hansen, Rylevej 7, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 74 54. Hvis man vil deltage fra første runde
skal tilmelding ske senest ugen før. 
Tilmelding kan endvidere ske helt frem til 1. oktober 2005.

FRAMELDING TIL DE ENKELTE RUNDER sker på opslagstavlen, hvor der opsættes en 
frameldingsliste til de enkelte runder. Frameldinger skal skrives på listen senest ugen før runden 
spilles. I nødstilfælde (sygdom o. lign.) kan framelding ske telefonisk til turneringslederen, 
senest spilledagen kl. 16.00. Det er dog spillerens eget ansvar, om turneringslederen kan træffes.

TURNERINGSLEDELSE: Turningsleder: Ove Frank Hansen tlf. 59 43 74 54. Turneringskommite: 
Lars Åman, Bent Bjørntoft og Jørgen Nielsen.
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PricewaterhouseCoopers Cup 2005 

Hermed indbydes til deltagelse i PricewaterhouseCoopers Cup 2005 i Holbæk Østre Skole, Tidemandsvej 1,
Holbæk

Der spilles efter DSU reglement for koordinerede turneringer samt FIDE´s regler for skakspillet, som disse
foreligger oversat i skakhåndbogen. Der spilles 11 runder efter Monradsystemet med særlige tilføjelser, herunder
mulighed for afbud til de enkelte runder. 

SPILLEDAGE: 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 15/11 og 29/11. Spilletiden starter
kl.19.15. På de første 2 timer skal der udføres mindst 40 træk - derefter opsparet tid + 1 time pr. 20 træk. Der
tages hængeparti kl. 00.15. 

HÆNGEPARTIER: Spilles den følgende fastsatte spilledag, såfremt ikke andet aftales. 

INDSKUD: Indskuddet er kr. 125, for juniorer kr. 90. 

PRÆMIER: I alle præmiegrupper er førstepræmien kr. 600 og andenpræmien kr. 300. 

Inddeling i så vidt muligt homogene præmiegrupper af ca. 7-8 spillere, foretages af turneringslederen når
tilmeldingen til turneringen er afsluttet. Præmiegrupperne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med
seedningsgrupperne. Præmie til bedste junior herudover kr. 300 (hvis mindst 4 juniorer deltager). Præmierne
fordeles efter procentvis score blandt de spillere, der har spillet mindst 6 runder. Den samlede præmiesum vil
overstige det betalte indskud minus ratingafgift. 

RATING: Turneringen ELO-rates, hvis der inden første runde, er tilmeldt mindst 4 ELO-ratede spillere. 

TILMELDING til turneringen skal ske på tilmeldingslisten i klublokalet eller til turneringsleder Ove Frank Hansen,
Rylevej 7, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 74 54. Hvis man vil deltage fra første runde skal tilmelding ske senest ugen
før. Tilmelding kan endvidere ske helt frem til 1. oktober 2005. 

FRAMELDING TIL DE ENKELTE RUNDER sker på opslagstavlen, hvor der opsættes en frameldingsliste til de
enkelte runder. Frameldinger skal skrives på listen senest ugen før runden spilles. I nødstilfælde (sygdom o.
lign.) kan framelding ske telefonisk til turneringslederen, senest spilledagen kl. 16.00. Det er dog spillerens eget
ansvar, om turneringslederen kan træffes. 

TURNERINGSLEDELSE: Turningsleder: Ove Frank Hansen tlf. 59 43 74 54. Turneringskommite: Lars Åman, Bent
Bjørntoft og Jørgen Nielsen.

 
kildemateriale:"pmp 11.08.2005"

Resultat:   [status 9.9.2005 og 27.11.2005]

Besked 9.9.2005: PricewaterhouseCoopers Cup spilles for tiden i Holbæk. Det er 7. gang turneringen har navn
efter det store revisionsfirma, og sponsoratet bidrager til at der spilles om pæne præmier i alle præmiegrupper. 

Det er dog 15. gang der i Holbæk spilles efterårsturnering over 11 tirsdage, så der er mulighed for at spille en
masse skak. Der er til de enkelte runder fri mulighed for framelding, så afbud ikke virker forstyrrende på
turneringens afvikling. Desuden spilles med seedning, så man starter med at møde de mest muligt jævnbyrdige
modstandere, og senere hen, hvis man vinder, kommer til at møde stærkere modstandere. 

Dette koncept tiltrækker mange deltagere. I år kommer deltagerne fra Maribo og Nykøbing F i syd til Nykøbing S
i nord. Der var til 2. runde 43 tilmeldte, men det er muligt at tilmelde sig hele september måned til
turneringslederen Ove Frank Hansen på tlf. 59 43 74 54. 

27.11.2005: PwC Cup i Holbæk PricewaterhouseCoopers Cup i Holbæk blev vundet af Eivind Palm (fotoet).

Det stod klart, da han i sit sidste parti vandt over Leif Jensen efter hængeparti. Eivind havde i et  dronninge-
slutspil en enkelt bonde, og det havde han efter et par dages studier fundet løsningen på i en bog. Så i hænge-
partiet kunne Eivind hurtigt udføre nogle afgørende træk og partiet såvel som turneringssejren var i hus.
Turneringen afsluttes med 11. og sidste runde tirsdag den 29. november. Der skal de øvrige 12 præmier finde
sin fordeling i de 6 præmiegrupper og til bedste junior uden for den ordinære præmier række. / Ove Frank
Hansen

27.11.2005:

Der var til årets PwC Cup i Holbæk samlet 46 deltagere. Turneringen blev således den ratede turnering, der
samlede flest deltagere i 2005 i Vestsjællands og Storstrøms amter. Der var deltagere fra 8 forskellige klubber:
Maribo, Nykøbing F, Ringsted, Tølløse, Holbæk, Dragsholm. Nykøbing S og Hillerød. Der blev i løbet af de 11
runder spillet 185 partier. Turneringsformen er ubetinget en succes og meget attraktiv for breddeskakken.

  Præmietagere blev i de enkelte præmiegrupper: Gruppe 1: 1. Eivind Palm, Holbæk 2. Lars Nilsson, Hillerød.
Gruppe 2: 1. Lars Åman Jensen, Holbæk. 2. Palle Mogensen, Holbæk.  Gruppe 3: 1. Morten Olsen, Ringsted. 2.
Henrik Bæk Christensen, Holbæk. Gruppe 4: 1. Bent Bjørntoft, Holbæk. 2. Sune Skydsgaard, Holbæk. Gruppe 5:
1. Kaj Vinding Pedersen, Nykøbing S. 2. (delt)  Vagn Larsen, Holbæk,  Bjarne Rud Jensen, Holbæk,  Johann
Stanislaus, Holbæk,  Benny Nielsen, Holbæk. Gruppe 6: 1. Klaus Møller Petersen, Holbæk. 2. Anders Terp
Larsen, Holbæk. Juniorpræmien: 1. Johann Stanislaus, Holbæk. 2. Mads Jensen, Dragsholm. Turneringen
gentages efteråret 2006. 

 Kilde: Ove Frank Hansen on 30-11-2005 14:51
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