
Præstø Åben EMT 2013-2014 
Præstø skakklub indbyder hermed til 11 runders low budget 

koordineret schweizer EMT. 
 
Spillested  

SFO2 Abildhøjgården, Rugvænget 72a, 4720 Præstø. 
 

Spilledatoer  

Turneringen afvikles over følgende mandage: 
 

23/9 – 30/9 – 21/10 – 4/11 – 25/11 – 2/12 – 3/2 – 10/2 – 24/2 – 10/3 og 
31/3. 

 
Udsatte partier spilles følgende mandage: 

14/10 – 18/11 – 20/1 – 17/2 – 24/3 eller efter nærmere aftale. 
 

Tidspunkt  
Urene startes kl. 19.30.  

Med mindre andet er aftalt med arrangører/turneringsleder er partiet tabt, 
såfremt spilleren ikke er mødt senest 15 minutter efter spilstart. 

 
Betænkningstid  

90 min til 40 træk, derefter 15 min samt opsparet tid til resten af partiet med 

et tillæg af 30 sek. pr. træk fra træk 1 
 

System  
11 runder Schweizer. Bedste Præstø-spiller får titlen ”Klubmester”. 

 
Indskud  

Kr.: 30,- til EMT afgift som erlægges på første spilleaften.  
Præstø Skakklub betaler indskuddet for klubbens medlemmer. 

Turneringen ELO rates såfremt betingelserne herfor opfyldes. 
 

Præmier  
Ingen præmier. 

 
Rygning  

Turneringen er røgfri. 

 
Tilmelding  

Senest d. 9/9 2013 med navn, klub, fødselsdag, telefonnr. og ratingtal til: 
 

Morten F. Jensen  eller    Via hjemmesiden under turneringer 
Telefon: 25 85 47 20                           på tilmelding til EMT. 
elvis.mfj@gmail.com                           http://p-skakklub.dk/wordpress/tilmelding-til-emt/ 

mailto:elvis.mfj@gmail.com
http://p-skakklub.dk/wordpress/tilmelding-til-emt/


Der blev ikke brug for omkamp om klubmesterskabet i Præstø 
Skakklub. Det stod klart allerede efter 10 af turneringens 11 
runder, idet Morten Madsen havde sikret sig førstepladsen med 
et forspring, som ikke kunne indhentes af Finn Andersen på 2. 
pladsen. Med en sejr i den sidste runde indtog sidste års 
klubmester Morten F. Jensen 3. pladsen, idet den anden kandidat 
til denne placering Erik Hansen tabte sit parti til Bjarne 
Pedersen. Pointene på de 3 første pladser fordelte sig efter sidste 
runde således: 10½, 9, 7½. Den nye klubmester måtte i 5. runde 
afgive ½ point til sidste års klubmester.

Turneringens yngste deltagere leverede lovende resultater. 
Philip Adolf fik sit spillemæssige gennembrud og gjorde 
lykarriere ved at spille sig op på 7. pladsen med hele 6 point, og 
i bunden kæmpede Mike Bahnsen sig til 4 point og placerede sig 
dermed helt fortjent som nr 18 foran spillerne, der sluttede på de 
tre nederste pladser.og som alle blev slået af unge Bahnsen, der i 
øvrigt hentede det 4. point ved at spille remis mod turneringens 
nr. 11 og nr. 14

Lis Kirsten Dam
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kilde: præstø skakklubs hjemmeside 4.april 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


