Indbydelse til Holbæk Open 2007
Holbæk Skakklub indbyder til åben enkeltmandsturnering. Der spilles efter Dansk Skak Unions
reglement for koordinerede turneringer samt FIDE´s regler for skakspillet, som disse foreligger
oversat i Skakhåndbogen. Turneringen ELO-rates, hvis det er muligt.
Gruppeinddeling
Der inddeles i grupper efter rating ved tilmeldingsfristens udløb. Der tilstræbes en inddeling i
grupper á 10 spillere. Enkelte grupper evt. med 8 spillere. Laveste gruppe er evt. en monradgruppe,
hvis andet ikke er muligt.
Klubmester
Højest placeret A-medlem af Holbæk Skakklub erhverver titlen Klubmester. Præmie herfor kr. 400.
Spillested
Østre Skole, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk. Der er rygeforbud i spillelokalet.
Spilledage
Følgende tirsdage: 23/1, 30/1, 20/2, 27/2, 13/3, 27/3, 17/4, 24/4 og 8/5. Udsatte partier tirsdag 6/2,
tirsdag 6/3, tirsdag 20/3, tirsdag 10/4, tirsdag 2/5, eller efter aftale med turneringslederen. Der må
gerne spilles forud.
Spilletid
Der startes kl. 19.15. På de første 2 timer skal der udføres mindst 40 træk. Derefter opsparet tid + ½
time til resten af partiet. I laveste ratinggruppe spilles med 2 time til hver spiller til hele partiet.
Indskud
Alle klasser kr. 100, juniorer kr. 75.
Præmier
1. præmier kr. 600, 2. præmie kr. 400, og 3. præmie kr. 200, i alle grupper. Ret til ændringer
forbeholdes i grupper hvor der ikke er 10 spillere.
Placering
Ved pointlighed afgøres placeringen ved korrektion, også klubmesterskab. Ved fortsat lighed deles
kontante præmier, og der trækkes lod om tingpræmier.
Rating
Resultaterne rates på grundlag af spillernes rating ved turnerings start.
Afbud
Såfremt en spiller af en væsentlig årsag (arbejde, sygdom) melder afbud, aftales en ny spilledag med
modstanderen. Inden runden meddeles afbudet og det nye spilletidspunkt til turneringsledelsen. Kan
et andet tidspunkt ikke findes eller meddeles dette ikke til turneringsledelsen, er partiet tabt for den
spiller der meldte afbud. Det anbefales at der spilles forud. Der kan ikke aftales spilledage senere
end sidste runde. Ikke spillede partier med på forhånd godkendte afbud rates ikke.
Turneringsledelse
Turneringsleder: Ove Frank Hansen - Turneringskomite: Bent Bjørntoft, Jørgen Nielsen og Henning
Rasmussen.
Tilmelding
Tilmelding skal ske senest tirsdag den 16/1 2006, til Ove Frank Hansen, Rylevej 7, 4300 Holbæk,
tlf 59 43 74 54.
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Indbydelse til Holbæk Open 2007
Holbæk Skakklub indbyder til åben enkeltmandsturnering. Der spilles efter Dansk Skak Unions
reglement for koordinerede turneringer samt FIDE´s regler for skakspillet, som disse foreligger
oversat i Skakhåndbogen. Turneringen ELO-rates, hvis det er muligt.
Gruppeinddeling: Der inddeles i grupper efter rating ved tilmeldingsfristens udløb. Der tilstræbes
en inddeling i grupper á 10 spillere. Enkelte grupper evt. med 8 spillere. Laveste gruppe er evt. en
monradgruppe, hvis andet ikke er muligt.
Klubmester: Højest placeret A-medlem af Holbæk Skakklub erhverver titlen Klubmester. Præmie
herfor kr. 400.
Spillested: Østre Skole, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk. Der er rygeforbud i spillelokalet.
Spilledage: Følgende tirsdage: 23/1, 30/1, 20/2, 27/2, 13/3, 27/3, 17/4, 24/4 og 8/5. Udsatte
partier tirsdag 6/2, tirsdag 6/3, tirsdag 20/3, tirsdag 10/4, tirsdag 2/5, eller efter aftale med
turneringslederen. Der må gerne spilles forud.
Spilletid: Der startes kl. 19.15. På de første 2 timer skal der udføres mindst 40 træk. Derefter
opsparet tid + ½ time til resten af partiet. I laveste ratinggruppe spilles med 2 time til hver spiller
til hele partiet.
Indskud: Alle klasser kr. 100, juniorer kr. 75.
Præmier: 1. præmier kr. 600, 2. præmie kr. 400, og 3. præmie kr. 200, i alle grupper. Ret til
ændringer forbeholdes i grupper hvor der ikke er 10 spillere.
Placering: Ved pointlighed afgøres placeringen ved korrektion, også klubmesterskab. Ved fortsat
lighed deles kontante præmier, og der trækkes lod om tingpræmier.
Rating: Resultaterne rates på grundlag af spillernes rating ved turnerings start.
Afbud: Såfremt en spiller af en væsentlig årsag (arbejde, sygdom) melder afbud, aftales en ny
spilledag med modstanderen. Inden runden meddeles afbudet og det nye spilletidspunkt til
turneringsledelsen. Kan et andet tidspunkt ikke findes eller meddeles dette ikke til
turneringsledelsen, er partiet tabt for den spiller der meldte afbud. Det anbefales at der spilles
forud. Der kan ikke aftales spilledage senere end sidste runde. Ikke spillede partier med på forhånd
godkendte afbud rates ikke.
Turneringsledelse: Turneringsleder: Ove Frank Hansen - Turneringskomite: Bent Bjørntoft,
Jørgen Nielsen og Henning Rasmussen.
Tilmelding: Tilmelding skal ske senest tirsdag den 16/1 2006, til Ove Frank Hansen, Rylevej 7,
4300 Holbæk, tlf 59 43 74 54.
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Resultat: [40 deltagere] Præmieliste Holbæk Open 2007
Gruppe 1 (ratingsnit 2009, ELO-snit 2057)
1. pr. kr. 600 + erindringspræmie Svend-Erik Christensen, Kalundborg, 5 point, korr. 16,5

2. pr. kr. 400 Preben Dalberg, 5 point, korr 16,25
3.pr. kr. 200 deles af Flemming Skjoldager og Henrik Stockflet med 3½ point og korrektion 11.
Klubmester 2007: Vandrepokal + erindringspræmie + kr. 300: Preben Dalberg.
Gruppe 2 (ratingsnit 1716, ELO-snit 1908)
1. pr. kr. 600 + erindringspræmie Villy Damsbo, 5½ point
2. pr. kr. 400 Henning Olesen, 5 point
3. pr. kr. 200 Palle Mogensen, 4½ point
Gruppe 3 (ratingsnit 1576)
1. pr. kr. 600 + erindringspræmie Fritz Stoltze Mikkelsen, 6 point
2. pr. kr. 400 Kaj Olsen (B), Dragsholm, 5 point
3. pr. kr. 200 Johann Stanislaus, 4 point, eller Claus Sørensen
Gruppe 4 (ratingsnit 1329)
1. pr. kr. 600 + erindringspræmie Bent Søndergaard, Enkeltmedlem 2.hk., 5½ point
2-3. pr. kr. 600 deles af Erik Sørensen og Klaus Møller Petersen med 5 point og korrektion 13½
Gruppe 5 (ratingsnit 1125)
1. pr. kr. 600 + erindringspræmie Andreas Mieritz, 6½ point
2. pr. kr. 400 Svend Hansen, 5 point
3. pr. kr. 200 Flemming Bjørntoft, 4½ point
--Størst ratingfremgang på hele 243 blev opnået af Andreas Mieritz, Holbæk, nyt rating 1305
Turneringen blev afviklet i en positiv stemning og de 40 deltagere siger tak for denne gang.
Arrangørerne siger på gensyn igen til ratet turnering i Holbæk tirsdagene i efteråret med start 4.
september, samt i efterårsferieugen 13.-21. oktober.
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