Se klip fra skakturneringen som TV Øst bragte 12.februar 2007, mandag aften.
Klippet fra skakstævnet ses ca 29 sekunder inde i indslaget.

for alle under 21 år
Vordingborg Skakklub og Vordingborg Bank inviterer til en åben skakturnering

M A N D A G d. 12. februar kl. 10.00 – ca. Kl. 16.00
Iselingeskolen, Chr. Richardtsvej 33, 4760 Vordingborg
Turneringen er ment som et propagandastævne i forbindelse med opstarten af et ungdomsarbejde i
Vordingborg Skakklub. Alle, der bare føler, at de kan spille en lille smule skak, er velkommen til at
deltage, hvis man er under 21 år. Man behøver altså ikke at bo i Vordingborg og behøver heller ikke
at være medlem af nogen som helst forening for at kunne deltage.
Spillerne bliver inddelt i følgende 5 grupper:
Gruppe AB
Fødeår 1986-1991
Gruppe E
Gruppe C
Fødeår 1992 og 1993
Gruppe F
Gruppe D
Fødeår 1994 og 1995

Fødeår 1996 og 1997
Fødeår 1998 og senere

Som hovedregel spilles 5-7 runders Monrad-turnering. Ved meget store grupper spilles evt. lidt flere
runder. Ved små grupper kan i stedet spilles alle mod alle. Der kan evt blive tale om at slå grupper
sammen, hvis to ”nabogrupper” er meget små..
Skolen er røgfri, så evt. tobaksrygning foregår udenfor i fri luft.
At turneringen er åben betyder, at der ikke skal betales noget indskud. Deltagelse er gratis for alle,
som melder sig til

senest fredag d. 9. februar kl. 18.
Man kan også bare møde op mandag d. 12. februar kl. 10 uden tilmelding, men så kan man kun
deltage, hvis der er plads.
Der vil være større eller mindre præmier til alle. Den samlede præmiesum, som er stillet til rådighed
af Vordingborg Bank, er på i alt 3000,- kr.
Vi kan ikke på forhånd love, at der vil kunne købes drikkevarer, madvarer eller slik i forbindelse
med turneringen, så husk forsyningerne hjemmefra.

Tilmelding sker enten skriftligt eller telefonisk til

Erik Dalsby, Bakkedraget 19, Nyråd, 4760 Vordingborg
telefon 55 37 33 52.
Ved tilmeldelsen opgives navn, adresse og fødeår.

