Indbydelse til
Holbæk Skakklubs 3. ratede juniorturnering
1., 2. og 3. runde : Lørdag 13. oktober kl. 11,45 - ca. 18
4., 5. og 6. runde: Søndag 14. oktober kl. 11,45 - ca. 18
De der har ratingtal i forvejen må max. have 1200 for at kunne deltage i denne turnering. Deltagerne skal være
født efter 13. oktober 1989.
Hvis man tidligere har spillet en ratet turnering skal man være medlem af en skakklub.
Betænkningstiden er 1½ time pr. spiller til hele partiet. Der spilles med ur og der er noteringspligt. Alle regler
for turneringsskak gælder.
Tilmelding senest 10.oktober til Ove Frank Hansen. Tlf: 59 43 74 54.
INDSKUD: Hver deltager betaler 50 kr. for at deltage.
Økonomisk støtte er modtaget fra Danske Banks initiativpulje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indbydelse til
Holbæk Skakklubs 4. ratede juniorturnering
1., 2. og 3. runde : Lørdag 20. oktober kl. 11,45 - ca. 18
4., 5. og 6. runde: Søndag 21. oktober kl. 11,45 - ca. 18
De der har ratingtal i forvejen må max. have 1200 for at kunne deltage i denne turnering. Deltagerne skal være
født efter 20.oktober 1989.
Hvis man tidligere har spillet en ratet turnering skal man være medlem af en skakklub.
Betænkningstiden er 1½ time pr. spiller til hele partiet. Der spilles med ur og der er noteringspligt. Alle regler
for turneringsskak gælder.
Tilmelding senest 17. oktober til Ove Frank Hansen. Tlf: 59 43 74 54.
INDSKUD: Hver deltager betaler 50 kr. for at deltage.
Økonomisk støtte er modtaget fra Danske Banks initiativpulje.

Resultat af ratet juniorturnering i Holbæk:
Juniorturnering 3 i Holbæk weekenden 13.-14. oktober gik fint og der er kommet
tilkendegivelser fra både skakspillere og forældre om at det er et godt initiativ.
6 nye skakspillere fik rating og der var præmie til alle.
De bedst scorende opnåede 5 point i de 6 runder:
1. Simon Seirup, Tornved Skakklub, ny rating 1099, præmien var 100 kr. +et skak-ur.
2.-3. delt mellem Emma Christensen, Skovbo Skakklub, ny rating 1113, præmien var 150 kr.
og Thomas Fyhn, Tornved Skakklub, ny rating 1113, præmien var 150 kr.
Juniorturnering 4 i Holbæk afholdes i weekenden 20.-21. oktober. Se
http://home15.inet.tele.dk/pmp/skak/ .
Ove Frank Hansen
Holbæk Skakklub

