
Næstved Forårs EMT 2006

Næstved Skakklub inviterer til åben EMT over 9 mandage i foråret med start kl. 19.00. 

Der spilles følgende dage: 9/1 – 23/1 – 30/1 – 20/2 – 27/2 – 27/3 – 3/4 – 24/4 – 8/5.
Udsatte partier spilles efter aftale, men skal være afviklet inden sidste runde. 

Spillested: Grønnegade Kaserne, Grønnegade, 4700 Næstved.

Turneringen afvikles i 10-mandsgrupper, nederste gruppe dog som monrad. 2 timer til 40 træk + 30
minutter til resten af partiet. Vinderen i hver gruppe garanteres en plads i gruppen over i
næstkommende turnering.
Bedst placerede Næstved-spiller erhverver titlen som klubmester 2006.

Grupper med minimum 4 ELO-spillere bliver ELO-ratet.

Indskud kr. 125,- bedes indbetalt ved første runde. Næstved Skakklub betaler dog indskuddet for
klubbens medlemmer. Præmier i alle grupper 250, 150 og 100,-. Såvel placering som præmier
afgøres i tilfælde af ligestilling ved korrektion.

Information og tilmelding med oplysning af tlf. i dagstimerne samt e-mail hos Peder Lehmann
Larsen på lehmannlarsen@post.tele.dk eller 55737219 (kun aften).

Sidste frist for tilmelding er tirsdag 3. januar 2006,

Vel mødt i Næstved!
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kildemateriale:"dd.mm.2006"

Resultat:  [41 deltagere]

Gr 1 [10]: 1.Nils Linde Olsen 7½ p (korr) [Rn2214] 2.Mikkel Antonsen 7½ p [Rn2365] 3.Thomas 
Flindt 6 p [Rn2172]

Gr 2 [10]: 1.Poul Skovsgaard 7½ p [Rn1891] 2.(afventer udsat parti 15.5.06)

Gr 3 [21]: 1.K.A. Olsen 7½ p [Rn1498] 2.Reza Golmohammadi 7 p [Rn1444] 3.Bo Munksgaard 6 p 
[Rn1460]

Gr 3 [rating II]: 1.Jasper H. Jørgensen 5 p (korr) [Rn1263] 2.Ejvin Madsen 5 p [Rn1260] 3.Ivan 
Hansen 4½ p [Rn1162]

kildemateriale:"Næstved sites 10.05.2006"
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