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Køge Skakklub Holdopvarmning 2009.

5 runders EMT. Turneringen Elo-rates.

Asgård Skole (ved tandlægen), Norsvej 2, 4600 Køge. (ca. 15 min. gang fra Ølby st.)

Spilledage: 30. oktober – 1. november

Spilstart: Fre.18:30, Lør./Søn: 10:00 og 15:30

Betænkningstid: 90 minutter + 30 sec. pr. træk startende ved 1. træk. 

Kommer en spiller mere en 15 minutter for sent, er partiet tabt.

Spilleform: Monrad med seedningspoint. For hver 200 rating point over 1.000 tillægges 0,5 
point ved start. (1.200 + 0,5; 1.400 + 1 osv.).

Indskud: 100 kr. betales ved 1. runde.

Præmier: Hele indskuddet minus EMT afgift går til præmier. Der vil være præmiegrupper for 
ca. hver 6. deltager. Præmier og præmiegrupperne offentliggøres inden 2. rundes start.

Tilmelding senest 26. oktober til Jacob Kaaber: jacobkaaber@hotmail.com 
eller pr. tlf.: 30 33 52 40.

Se tilmeldte mv. på http://www.skaksnak.dk/indbydelser.html

Side 1 af 2

http://www.skaksnak.dk/indbydelser.html
mailto:jacobkaaber@hotmail.com


Resultater, se side 2
Resultater: [kilde Jacob Kaaber, Køge website 2-11-2009]

1. november 2009 - Køge Holdopvarmning 2009 - v/Jacob Kaaber

Kun 14 deltagere havde fundet frem til denne turnering, hvilket var noget mindre end 
håbet. Feltet var rimelig jævnbyrdigt, efter altså hele toppen have ladet sig udskifte 
grundet små og store skader.

Der blev spillet med seedningspoint hele vejen. Det betød i de første 2 runder, at der 
ikke var de store ratingforskelle i partierne. Først fra runde 3 og frem, mødte spillere 
med superpræstationer og dem, der spillede den anden vej, frem til nye seedningslag. 

Turneringen blev vundet af Simon Ellegård Christensen (junior) og Bo Heine Larsen, begge 
fra øverste seedningslag. Med 3½ point delte de førstepladsen i ratinggruppe 1. Samme 
antal point som Thomas Fyhn (også junior) fra andet seedningslag vandt ratinggruppe 2 
med. Thomas havde en forrygende turnering. De 3½ point betød at han gik 2,2 over 
forventet og han hentede dermed hele 131 ratingpoint, den største ratingfremgang jeg 
har set i en 5 runders turnering. Turneringens sidste to juniorer, Martin Percivaldi og 
Simon Seirup endte begge med 3 point og tog dermed 2-3 pladsen i ratinggruppe 2 
samtidig med at de fik pæne ratinggevinster.

Præmietagere: 
Ratinggruppe 1: 
Simon Ellegård Christensen 3½, 1-2 
Bo Heine Larsen 3½, 1-2 
Ratinggruppe 2: 
Thomas Fyhn 3½, 1 
Martin Percivaldi 3, 2-3 (og delt ratingpræmie) 
Simon Seirup 3, 2-3 (og delt ratingpræmie) 
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