
Indbydelse Ratet turnering 10 tirsdage  –  spil de runder du vil  -  Alle spiller i samme gruppe og seedning ved rundelægning.

Der indbydes til Holbæk Efterår 2015. Turneringen rates og ELO-rates, og der er mulighed for afbud til de enkelte runder.

Spillested: Sofielundskolen, Bjergmark afdeling, blok B, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk.

Der er rygeforbud på skolens område.

Spilledage:

Tirsdag den  1.  september  kl. 19,15:  1. runde

Tirsdag den  8.  september  kl. 19,15:  2. runde

Tirsdag den 15. september  kl. 19,15:  3. runde

Tirsdag den 22. september  kl. 19,15:  4. runde

Tirsdag den 29. september  kl. 19,15:  5. runde

Tirsdag den  6.  oktober      kl. 19,15:  6. runde

Tirsdag den 20. oktober      kl. 19,15:  7. runde

Tirsdag den  3.  november   kl. 19,15:  8. runde

Tirsdag den 17. november   kl. 19,15:  9. runde

Tirsdag den  1.  december   kl. 19,15: 10. runde

Spilletid: Der startes kl. 19,15. Hvis en spiller ikke er mødt frem senest en time efter spilletidens start, er partiet tabt.

Betænkningstid (som i divisionsturneringen): 1½ time til 40 træk plus ½ time samt opsparet tid til resten af partiet – med tillæg af ½ minut 

pr. træk fra første træk.

Indskud: Kr. 150 betales INDEN indtræden i turneringen på klubbens konto i Danske Bank  reg.nr. 1551 kontonr. 3361691 – husk at 

angive navn.

Præmier: I hver præmiegruppe er førstepræmien kr. 600 og andenpræmien kr. 300. Inddeling i så vidt muligt homogene præmiegrupper á 

ca. 8 spillere foretages af turneringslederen når tilmelding til turneringen er afsluttet. Præmierne fordeles efter procentvis score blandt de 

spillere der har spillet mindst 6 runder

Tilmelding: Skal ske her i DSUs turneringssystem eller til turneringslederen. Hvis man vil deltage fra første runde skal tilmelding ske 

senest 26. august. Tilmelding pr. e-mail er ikke gældende før man fra turneringslederen har modtaget kvittering. Tilmelding kan ske indtil 

15. september.

Framelding til de enkelte runder sker på listen på spillestedet eller til turneringslederen senest tirsdagen før. Framelding pr. e-mail er ikke 

gældende før der fra turneringslederen er modtaget kvittering.

Turneringsledelse: Ove Frank Hansen, Rylevej 7, 4300 Holbæk, e-mail ofhskak@gmail.com og tlf. 59 43 74 54. Turneringskomité Lars 

Åman Jensen, Henning Rasmussen og Jørgen Nielsen.

Turneringens hjemmeside: http://www.123hjemmeside.dk/skakforsjov/54689931

Periode 2015-09-01 .. 2015-12-01

Dansk ratet Ja 

Elo ratet Ja 

Turneringens egen hjemmeside http://www.123hjemmeside.dk/skakforsjov/54689931

Side 1 af 1DSU turneringssystem

26-07-2015http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22885


