
28/6-2006: AFLYST på grund af manglende tilslutning
Indbydelse til ØR Cup 2006

Øernes Revision indbyder i samarbejde med Møn Skakklub, til ØR Cup 2006. Turneringen spilles 
efter cupturneringssystemet, over 5 tirsdage(4. juli - 1. august), i forbindelse med markedsdagene i 
Stege. Partierne spilles udendørs på Stege Torv, med almindelige bræt og brikker, dog spilles 
enkelte partier, på det store udendørs bræt på torvet.

Udover turneringen, vil der hver tirsdag være et parti skak på ”det store” skakbræt, med deltagelse 
af lokale ”kendisser”.

Turneringen spilles på følgende tidspunkter:
1. runde: Tirsdag den 4. juli fra kl. 10.00 – 15.00
2. runde: Tirsdag den 11. juli fra kl. 10.00 – 15.00
3. runde: Tirsdag den 18. juli fra kl. 10.00 – 15.00
4. runde: Tirsdag den 25. juli fra kl. 10.00 – 15.00
Finalerunde: Tirsdag den 1. august fra kl. 10.00 – 14.00

De 2 finalister der findes på hver af de fire første tirsdage kvalificerer sig til finalerunden tirsdag 
den 1. august.

Betænkningstid: 30 min. pr. spiller/parti.
Turneringsregler: Turneringen afvikles efter hurtigskak reglerne. I øvrigt henvises til Dansk Skak 
Union, turneringsregler for hurtig skak.
I tilfældet af at kampen ender remis (½). Spilles 2 lyn partier, et med hver farve, lodtrækning, om 
hvem der starter med hvid og sort. Betænkningstiden i lyn partierne er 5 min/spiller/parti. (Dog kan 
arrangørerne vælge at en omkamp skal spilles på det store bræt, stadig 2 partier men med en 
betænkningstid på 10 min/spiller/parti). Ender denne match 1-1, spilles der et parti ad gangen, med 
skiftevis hvid og sort. 

Der vil hver tirsdag blive udvalgt flere partier, der spilles på det store skakbræt. Dette vil forgå ved 
lodtrækning.

Præmier: 1. Præmie kr. 2.000,- 2. Præmie kr. 1.000,- 3. Præmie kr.    500,-

Der vil løbende blive opdateret deltagere, resultater og andet nyt fra ØR Cup på følgende 
hjemmesider:

www.revisor-frr.dk www.2-hk.dk/moen/

Tilmelding til ØR Cup 2006 sendes til Øernes Revision, Kostervej 2, 4780 Stege, mrk. "ØR Cup 
2006" eller mailes til jnl@revisor-frr.dk. Tilmelding til 1. runde skal ske senest: Onsdag den 28. juni 
2006 kl. 12.00. Tilmeldingen skal indeholde navn, adresse, tlf.nr., alder, evt. klub og ratingtal.

http://www.revisor-frr.dk/
mailto:jnl@revisor-frr.dk


BEMÆRK: Du kan selv vælge, hvilken en af de 4 runder, du vil tilmelde dig. Sidste frist for 
tilmelding til 2., 3. og 4. runde er senest onsdagen inden kl. 12.00.
Du kan tilmelde dig igen til en senere runde, hvis du bliver slået ud.
NB: Det forventede antal spillere kendes ikke på forhånd, men der vil maksimalt være 16 
turneringsdeltagere pr. tirsdag, og det er efter først-til- mølle-princippet.

Ved få tilmeldinger, forbeholder arrangørerne sig ret til, at ændre i turneringsprogrammet.

Øernes Revision og Møn Skakklub ser frem til 5 rigtige spændende dage på Tirsdagsmarkederne!
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