
 
2. hovedkreds og Næstved Skakklub indbyder hovedkredsens skakklubber til det årlige 
pokalstævne i hovedkredsen, søndag den 15. maj 2011. 
Pokalturneringen er en hurtigskakholdturnering for klubhold. De 2 bedst placerede hold i hver 
række kvalificerer sig til landspokalfinalen, som finder sted pinsesøndag i Odense. Et hold består 
af 4 spillere, som alle skal være medlem af Dansk Skak Union gennem den klub de stiller op for. 
Der er mulighed for at stille med en reserve, dvs. i alt 5 spillere. 
Der spilles i følgende rækker: 
Eliterækken: Fri tilmelding. 
Bredderækken: Spillernes ratinggennemsnit må ikke være over 1800 (pr. 1/1 2011). 
Juniorrækken: Spillerne skal være født i 1991 eller senere. Dog kan på et juniorhold deltage en 
såkaldt chauffør over 20 år med højst 1699 i rating (pr. 1/1 2011). 
Pokalstævnet i 2. Hovedkreds afvikles således: 
Tidspunkt: Søndag den 15. maj 2011 med start kl. 10 og afslutning kl. ca. 17. 
Sted : Grønnegades Kaserne, Kommandantbygningen, lokale 119, Næstved. 
Turneringssystem: Alle tre rækker afvikles hver for sig. Der spilles som udgangspunkt 6 runder 
Monrad i hver række. Ved 5 eller 6 tilmeldte hold spilles alle mod alle. Ved 3 eller 4 
tilmeldte hold spilles alle mod alle dobbeltrundigt. 
Turneringsregler: Se Skakhåndbogen afsnit 5-3. 
Betænkningstid: Hurtigskak med 30 minutter pr. spiller pr. parti. 
Forbehold: En række afvikles kun hvis der er mere end 2 tilmeldte hold. Er kun 1 eller 2 hold 
tilmeldt i en række er disse hold kvalificeret til landspokalfinalen uden kamp. 
Indskud: 200 kr. pr. hold, som betales ved stævnets start. 
Præmier: Hovedkredsen giver tilskud så præmiesummen er 300 kr. pr. hold i hver række. 
2/3 af præmiesummen i rækken går til vinderen og 1/3 til nr. 2. 
Tilmelding: 
Senest tirsdag den 10. maj kl. 20.00. Kun skriftlig tilmelding til pokalturneringsleder Niels Steen 
Larsen (hamlet4600@pc.dk) eller hovedkredskasserer Bjarne Haar (jbhaar@stofanet.dk). 
Tilmeldingen skal indeholde navne og ratingtal på samtlige spillere på klubbens 
hold. Såfremt det er nødvendigt at udskifte spillere på et hold inden start, skal dette også 
meddeles. 
Spørgsmål og yderligere oplysninger: Telefon 56650201 (efter kl. 18.00) 
Forhåndsinformation om stævnet: De deltagende hold samt turneringsplan offentliggøres snarest 
muligt efter tilmeldingsfristens udløb på hovedkredsens hjemmeside www.2-hk.dk. 
Landspokalfinalen: De kvalificerede klubber vil blive kontaktet direkte af DSU´s 
pokalturneringsleder. 
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Pokalstævne aflyst 
 
Pokalstævnet i 2. HK med planlagt afvikling søndag 
d. 15. maj 2011 i Næstved er aflyst. 
Kun fire hold havde meldt sig - to i bredderækken og 
to i eliterækken. 
De tilmeldte hold - to fra Maribo, et fra Haslev og 
Næstved - bliver således hovedkredsens 
repræsentanter ved det afsluttende pokalstævne i 
Odense i pinsen.  
 
Niels Steen Larsen 


