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PricewaterhouseCoopers Cup 2009
Hermed indbydes til deltagelse i PricewaterhouseCoopers Cup 2009 i Holbæk.
Spillestedet er Østre Skole, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk.
Der spilles efter DSU reglement for koordinerede turneringer samt FIDE´s regler for
skakspillet, som disse foreligger oversat i skakhåndbogen. Der spilles 11 runder efter
Monradsystemet med særlige tilføjelser, herunder mulighed for afbud til de enkelte
runder.
SPILLEDAGE: 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10, 3/11, 17/11 og 1/12.
SPILLETID: Spilletiden starter kl.19.15. På de første 2 timer skal der udføres mindst
40 træk - derefter opsparet tid + ½ time til resten af partiet. Hvis en spiller ikke er
mødt frem senest en time efter spilletidens start, er partiet tabt.
INDSKUD: Indskuddet er kr. 125, for juniorer kr. 90.
PRÆMIER: I alle præmiegrupper er førstepræmien kr. 600 og andenpræmien kr.
300. Inddeling i så vidt muligt homogene præmiegrupper af ca. 7-8 spillere,
foretages af turneringslederen når tilmeldingen til turneringen er afsluttet.
Præmiegrupperne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med seedningsgrupperne.
Præmie til bedste junior herudover kr. 300 (hvis mindst 4 juniorer deltager).
Præmierne fordeles efter procentvis score blandt de spillere, der har spillet mindst 6
runder. Den samlede præmiesum vil overstige det betalte indskud minus ratingafgift.
RATING: Turneringen ELO-rates, hvis der inden første runde, er tilmeldt mindst 4
ELO-ratede spillere.
TILMELDING til turneringen skal ske til turneringsleder Poul Møller Petersen,
Slotshaven 39, 4300 Holbæk, e-mail p.m@petersen.mail.dk tlf. 59 43 07 25. Hvis
man vil deltage fra første runde skal tilmelding ske senest 30/8. Tilmelding pr. email er ikke gældende før der fra turneringslederen er modtaget kvittering.
Tilmelding kan endvidere ske helt frem til 1. oktober 2009.
FRAMELDING TIL DE ENKELTE RUNDER sker på den fremlagte liste i klubben
eller til turneringslederen. Frameldinger skal skrives på listen senest tirsdagen i ugen
før runden spilles. Framelding pr. e-mail er ikke gældende før der fra
turneringslederen er modtaget kvittering. Rundelægningen offentliggøres på
hjemmesiden ca. 2-3 dage før runden. Såfremt der til en runde opstår sygdom eller
lignende må man aftale en anden spilledag med modstanderen (evt. privat) for ikke
partiet bliver tabt uden kamp. Der kan ikke aftales spilledage efter sidste runde.
Aftaler om andre spilletider skal meddeles turneringslederen, ligesom grunden til
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forfaldet, når et parti tabes uden kamp skal meddeles turneringslederen. ELO-rating
kan kun foretages når begge spillere i et parti er mødt op.
TURNERINGSLEDELSE: Turningsleder: Poul Møller Petersen, e-mail
p.m@petersen.mail.dk tlf. 59 43 07 25. Turneringskommite: Lars Åman, Ove Frank
Hansen og Jørgen Nielsen.

Resultater: Se turneringstabel på Holbæk Skakklubs hjemmeside.
Præmietagerne er følgende:
Gruppe 1: 1. Leif Jensen, Tølløse, 77,3% 2. Kim Pedersen, Dianalund, 66,7%
Gruppe 2: 1. Lars Åman Jensen, Holbæk, 61,1% 2. Simon Ellegaard, Tornved, 59,1%
Gruppe 3: 1. Slobodan Radovic, Holbæk, 58,3% 2. Jens Sørensen, Holbæk, 56,3%
Gruppe 4: 1. Simon Seirup, Tornved, 61,1% 2. Harald Pedersen, Holbæk, 55,6%
i alt 32 deltagere.

