
Indbydelse Ratet turnering 7 tirsdage i januar, februar, marts og april.  Alle mod alle grupper. Der indbydes til Holbæk Forår 2015. Turneringen 
ELO-rates i det omfang det er muligt. 

Gruppeinddeling

Der inddeles i alle-mod-alle-grupper á 8 spillere i det omfang det er muligt.

Spillested: Sofielundskolen, Bjergmark afdeling blok B, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk. Der er rygeforbud på skolens område.

Spilledage:

Tirsdag den 20. januar  kl. 19,15:   1.runde

Tirsdag den  3. februar kl. 19,15:   2. runde

Tirsdag den 24. februar kl. 19,15:   3. runde

Tirsdag den 10. marts   kl. 19,15:   4. runde

Tirsdag den 24. marts   kl. 19,15:   5. runde

Tirsdag den 14. april     kl. 19,15:   6. runde

Tirsdag den 28. april     kl. 19,15:   7. runde 

Spilletid: Spilletiden begynder kl. 19.15. Hvis en spiller ikke er mødt frem senest en time efter spilletidens start, er partiet tabt.

Udsatte partier: 27/1, 17/2, 17/3, 7/4, 21/4 eller efter aftale med turneringslederen. Der må gerne spille forud.

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: Alle klasser kr. 150, der skal indbetales på klubbens konto reg. nr. 1551 konto nr. 3361691 – husk at anføre navn.

Præmier 1. præmier kr. 600, 2. præmie kr. 300 i 8-mands-grupper. Højest placeret A-medlem af Holbæk Skakklub erhverver titlen 
Klubmester. Præmie herfor kr. 400

Placering: Ved pointlighed afgøres placeringen ved korrektion, også klubmesterskab. I alle mod alle grupper er det Sonnenborn-Berger-
korrektion. Ved fortsat lighed deles kontante præmier, og der trækkes lod om tingpræmier.

Afbud: Såfremt en spiller af en væsentlig årsag (sygdom, arbejde) melder afbud, aftales en ny spilledag med modstanderen. Inden 
runden meddeles afbudet og det nye spilletidspunkt til turneringsledelsen. Kan et andet tidspunkt ikke findes eller meddeles dette ikke 
til turneringsledelsen, er partiet tabt for den spiller der meldte afbud. Det anbefales at der spilles forud. Der kan ikke aftales 
spilledage senere end sidste runde. Ikke spillede partier med på forhånd godkendte afbud rates ikke.

Turneringsledelse

Turneringsleder: Ove Frank Hansen  

Turneringskomite: Lars Åman Jensen, Jørgen Nielsen og Henning Rasmussen.

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 13/1 2015 her i turneringssystemet eller til Ove Frank Hansen på tlf. 59437454 eller e-mail: 
ofhskak@gmail.com

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

Periode 2015-01-20 .. 2015-04-28

Dansk ratet Ja 

Elo ratet Ja 

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

Holbæk Forår 2015 

Page 1 of 1DSU turneringssystem

03-11-2014file:///C:/Users/Ambirk/AppData/Local/Temp/Low/D9NIUU70.htm


