Hermed Indbydes alle skolesøgende i Roskilde- og
Storstrøms kredse til

Individuelt Kredsmesterskab
i Skoleskak.
Lørdag d. 3. november 2012
Kl. 10.00 – ca. 15.30
Lysholm Skole
Lysholm skolevej 10
4690 Haslev
Spillerne bliver inddelt i flg. 6 aldersgrupper.
Gruppe A: 1992 - 1993
Gruppe B: 1994 - 1995
Gruppe C: 1996 - 1997
Gruppe D: 1998 - 1999
Gruppe E: 2000 - 2001
Gruppe F: 2002 og yngre.
Der bliver spillet 6-7 runder efter monrad systemet. I grupper med få tilmeldte kan der spilles færre
runder eller alle mod alle. Betænkningstiden er 30 min. pr. spiller pr. parti. I øvrigt iht. DSS
reglement for individuelt Danmarksmesterskab.
De 2 bedst placerede i hver gruppe, fra hver kreds, går videre til DM i Odense i sidste weekend i
november – den 24. & 25. november.
Der er gratis frugt og kildevand til alle deltagere og gratis kaffe til de voksne. I øvrigt vil der være
salg af sodavand, mad, frugt, slik og kager.

Som noget nyt vil der være en begynder gruppe, her kan alle deltage
uanset alder og formåen.
Der vil være flere instruktører til stede for hjælp omkring regler m.v.
Der er ikke kvalifikation i begynder gruppen.

Deltagergebyr kr. 30,00 uanset gruppe men – hvis spillerens skole
ikke er medlem af Dansk Skole Skak er gebyret 180,00 kr.

Tilmelding med navn, fødselsår, Skole/klub og tlf.
Senest tirsdag d. 30. oktober 2012 til:
Haslev Skole Skak
Torben Jensen

tgj@postkasse.com
tlf.: 20292910

Resultater

24 spillere til Kredsmesterskaber i skoleskak
I weekenden blev der på Lysholm Skole i Haslev spillet kredsmesterskaber
for Roskilde-kredsen og Storstrømskredsen. 11 spillere fra Haslev var med
i kampen om mesterskaberne i Storstrøms-kredsen. Det blev til 4
guldmedaljer og 1 af sølv, samt 1 af bronze.
I gruppe C (13-14 år) blev Lasse A. Jensen nr.1 og Mihai Ursta blev nr. 2.
I gruppe D (11-12 år) vandt Peter F. Jensen guld, og i E-gruppen blev det
guld til Victor Koch-Müller, samt bronze til Alexander Nielsen. Den yngste
gruppe havde Oscar Koch-Müller som vinder.
Samtidig med kredsmesterskaberne gav stævnet også kvalifikation til
Danmarksmesterskabet i skoleskak, for 2 spillere fra hver gruppe.
Mesterskaberne afvikles i Odense senere i november, og 5 spillere fra
Haslev Skoleskak kan se frem til et spændende landsstævne.

Ref. Arne Mandrup Hansen, Tlf. 56 31 16 78

