Lolland-Falster mesterskaberne i hurtigskak
Hurtigskakturnering over 7 runder

Arrangeret af Sydøstlolland Skakklub
I samarbejde med
Maribo Skakklub og
Nordfalster Skakklub af 1979
Nykøbing F. Skakklub

søndag d. 3. januar 2016

Indbydelse:
Sydøstlolland Skakklub indbyder til Lolland-Falster mesterskaberne i hurtigskak søndag d. 3. januar 2016 kl. 9.00.
På Kettinge Fritidscenter, Kettingevej 78, 4892 Kettinge.
Indskud 100 kr., som betales ved ankomsten.
Tilmelding på DSU’s turneringssystem eller til:
jens.peter.petersen@outlook.dk eller telefon 25 18 01 42
Senest onsdag d. 30. december. Husk kontaktoplysninger.
Det vil være muligt at købe slik, kage, kaffe, te, vand og øl. Husk
selv en madpakke.

Program:
9.00
9.15
10.30
11.45

Velkomst
1. runde
2. runde
3. runde

Frokostpause
13.30
14.45
16.00
17.15

4. runde
5. runde
6. runde
7. runde

18.30

Afslutning og
Præmieuddeling

Reglement:
Runderne starter på de angivne tidspunkter eller snarest derefter.
Afslutning og præmieuddeling påbegyndes hurtigst muligt efter
sidste runde.
Turneringen afvikles efter FIDE’s regler for skakspillet og for
hurtigskak, som de er oversat i Skakhåndbogen.
Bemærk især:
Der er ikke noteringspligt.
En spiller skal betjene uret med samme hånd, som trækket
udføres med.
Rørt brik skal flyttes. Sluppet brik skal stå.
Hvis modstanderen laver et ulovligt træk, skal uret stoppes
og turneringslederen tilkaldes.
Kongen kan ikke slås. Trækket forud er et ulovligt træk.
Ingen, ud over spillerne selv, må gøre opmærksom på tidsoverskridelse. Altså heller ikke turneringslederen.
Mobiltelefoner opbevares slukkede i en lomme eller taske.

Præmier:
Pengepræmier deles.
En person kan kun modtage én præmie; den højeste.
Der uddeles kun præmier til de tilstedeværende ved afslutningsceremonien.
Uafhentede præmier tilfalder Sydøstlolland Skakklub.

Præmier:

Generel 1. præmie: 1.000,00 kr.
De arrangerende Skakklubber sponserer et tilskud til
førstepræmien.
Al indskud kommer retur som præmier.
Øvrige præmier
i ratinggrupper:
1. præmie:
2. præmie:

400,00 kr.
200,00 kr.

Der oprettes et antal præmiegrupper efter styrke.
Bemærk: Turneringen gennemføres IKKE hvis antallet af tilmeldte er under 20 ved tilmeldingsfristens udløb.
Husk derfor kontaktoplysninger ved tilmelding.
Følg med på www.slskak.dk

