MARIBO
KLOSTERTURNERING 2010
Efter sidste års succes indbyder Maribo Skakklub hermed til 5 runders koordineret EMT.
EMT.
Spillested:
Spillested:

Det Polske Hus
Museumsgade 28
4930 Maribo

Spilledatoer:

24/2 – 17/3 – 24/3 – 7/4 – 14/4
Udsatte partier kan spilles efter
efter nærmere aftale. Alle spil skal være afviklet
inden sidste spilleaften den 14
14/4.

Tidspunkt
Tidspunkt:
nkt:

Klokken 19:00
Bemærk at spillet er tabt, hvis man ikke er mødt op på spilleaftenen
30 minutter efter klokken 19:00.

Betænkningstid:
Betænkningstid:

2 timer til 40 træk, derefter
derefter 15 min. + opsparet tid til resten af partiet

Gruppeinddeling:
Gruppeinddeling:

Der spilles alle mod alle i 6-mandsgrupper. Sidste gruppe eventuelt
eventuelt som monrad.

Præmier

Vinder af Klosterturnering
Klosterturneringen:
losterturneringen:
[Vinder af gruppe 1]

Ligestilling:

Ved ligestilling i grupperne deles præmien.
præmien. I gruppe 1 skal der findes en vinder.
vinder. Derfor
spilles der ved ligestilling 5 minutters
minutters lynskak med skiftende farve indtil, der er fundet
en vinder. Der trækkes lod om farven ved første spil.

Tilmelding:
ilmelding:

Senest den
den 10/
10/2-2010 med navn, klub, fødselsdag, telefonnummer
telefonnummer og ratingtal til:
Claus Hansen, Telefon: 28 96 97 35 (send gerne en SMS),
e-mail: gitcla@mail.dk
John Kristensen, Telefon: 54 78 12 27
e-mail: johnkr@mknet.dk

Indskud:

100 DKK.
Indskud betales på Nordea kontonummer:
kontonummer: reg 2491,
2491, Kontonummer: 62716271-355355-007
HUSK: Mærk indbetaling med fuldt navn.
Alternativt betales indskud på en klubaften.
Indskud skal være betalt senest den 10/2-2010

Diverse:

Følg i øvrigt turneringen på Maribo skakklubs
skakklubs hjemmeside på:

www. Mariboskakklub.dk
Mariboskakklub.dk
Turneringen er røgfri.

600 DKK samt gratis
deltagelse næste år.
år.
1. præmie i øvrige grupper: 400 DKK
2. præmie i alle grupper:
250 DKK
3. præmie i alle grupper:
150 DKK

Pressemeddelelse fra Maribo Skakklub udsendt 17.04.2010:

Overbevisende sejr til Nykøbingsspiller
i Klosterturneringen 2010
Maribo Skakklub har afsluttet sin anden Klosterturnering med succes. Turneringen havde i år deltagelse
af 24 skakspillere fra 6 klubber, som var fordelt i 6-mandsgrupper efter forventet spillestyrke.
I gruppe 1 blev det til en overbevisende sejr til turneringens eneste deltager fra Nykøbing, Erling Larsen, som gjorde rent bord med 5 sejre. Den flotte præstation er det, som kaldes et kandidatresultat. Det
vil sige, at resultatet giver Erling Larsen ret til at deltage i Kandidatklassen (den næsthøjeste klasse) ved
næste års DM i skak. Vinderen af Kandidatklassen deltager i Landsholdsholdsklassen året efter, hvor
vinderen er Danmarksmester i skak. Så teoretisk kan Erling Larsens med det flotte resultat i Maribo kan
blive Danmarksmester i 2012. Selvom det nok ikke går sådan, er det alligevel en flot præstation.
I gruppe 1 blev andenpladsen delt mellem den arrangerende klubs Claus Hansen og John Kristensen, der
begge scorede 3 point.
I gruppe 2 blev det til en sikker sejr for Gert Hansen, Maribo med 4 point foran Leif Roerholt med 3½.
I den meget jævnbyrdige gruppe 3 vandt rutinerede Per Larsen, Maribo med 3½ point foran klubkammeraten Søren Pedersen og Henning Mogensen fra Sydøstlollands Skakklub med hver 3 points.
Endelig var der stor spænding i gruppe 4, idet 4 spillere delte førstepladsen inden sidste runde. Her gjorde resultaterne, at Svend Åge Christensen fra Nakskov og Asger Poulsen fra Maribo delte med hver 4
point. Især Svend Åge Christensens resultat er bemærkelsesværdigt, da det betyder en ratinggevinst på
over 100 point.
For øvrige resultater og placeringer henvises til klubbens hjemmeside. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at takke alle deltagere for en engageret indsats og en velafviklet turnering.
I de kommende måneder afvikler Maribo Skakklub en række mindre turneringer med hurtigskak, hvor
også nye spillere kan afprøve, om skak er noget for dem, ligesom spillere fra naboklubberne er velkomne. Vi spiller hver onsdag kl. 19 i Museumsgade 28.
Du kan læse mere om klubben på hjemmesiden www.mariboskakklub.dk.
Med venlig hilsen
Søren Pedersen
formand for Maribo Skakklub
skak@sp4970.dk
(tlf. 60625499)
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Klostertop4: Topopgør i gruppe 4. Fra venstre ses Hans Pedersen, Asger Poulsen, begge Maribo, Henning Jakobsen, Nordfalster og Svend Åge Christensen fra Nakskov.

Klosterclaus: Claus Hansen, Maribo tager en tænkepause
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Klosterpr: Glade præmietagere. Siddende fra venstre John Kristensen, Henning Jakobsen (Nordfalster)
og Claus Hansen. Stående fra venstre Søren Pedersen, Leif Roerholt, Gert Hansen, Erling Larsen (turneringsvinder, Nykøbing F.) Svend Åge Christensen (Nakskov) og Asger Poulsen.
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