Syddjurs Åbne Efterårs emt 2016
7 runder Monrad, koordineret emt og klubturnering

Cafeen, Rosengården, Hornslet
29/8, 5/9, 19/9, 26/9, 10/10, 24/10 og 14/11
Kl. 19.00-23.30

Opstillere skal møde 18:30

Regler:
Betænkningstiden er som i holdturneringen 1 time og 45 minutter til første tidkontrol ved 40
træk, derefter en ½ time + opsparet tid til resten af partiet.
Der spilles efter FIDEs regler.
Du skal være mødt senest 30 minutter efter rundens start.
Runderne starter kl. 19.00.
Mobiltelefoner skal være slukket og ude af syne.
Der må ikke analyseres i turneringslokalet. Alle analyser foregår i aktivitetslokale 2.
Bedst placerede Syddjursspiller i gruppe 1, spiller match om klubmesterskabet mod vinderen
af forårsdelen 2017.
Turneringsleder og Skakdommer:
Willy Møller Nielsen, Tlf. 86992461, mobil 50592461, email: willymn@gmail.com
og dommeraspirant Kelvin Jensen, Tlf. 31490974, email: kelvin@vver.dk
OBS: Willy har afbud d. 26/9, 10/10, 7/11 og 14/11 hvor Kelvin afløser.
Turneringskomite:
Bent Ole Pedersen, Christian Jensen, Henry Pedersen.
Afbud:
Meldes til din modstander og til Willy/Kelvin.
For bedst mulig afvikling af turneringen er det vigtigt at finde en tid med din modstander
hvor i kan spille partiet efter nedenstående retningslinjer. Dette skal så konfirmeres med
Willy.
Telefonnumre på modstander kan ses i det trykte program, vi må desværre ikke sætte dem på
hjemmesiden pga Persondataloven.
Udsatte partier:
Udsatte partier fra 1. og 2. runde skal være afviklet senest 12. september.
Udsatte partier fra 3. og 4. runde skal være afviklet senest 3. oktober.
Udsatte partier fra 5. runde skal være afviklet senest 17. oktober.
Udsatte partier fra 6. runde skal være afviklet senest 7. november.
Rundelægning:
2. og 4. runde lægges lige efter afviklingen af den foregående runde.
De resterende runder vil blive lagt lige efter datoerne som angivet for udsatte partier, dog
lægges 7. runde 31. oktober for at give bedre mulighed for at afvikle sidste runde forud.
Afvigelse fra disse regler vil kun i særlige tilfælde blive givet af turneringslederen.
Præmier:
1. præmie kr. 700,- 2. præmie kr. 350,- for gruppe 1 og 2
Rating præmier i gruppe 1 til de to bedste under 1600 i startrating kr. 350,- og kr. 200,Rating præmier i gruppe 2 til de to bedste under 1201 i startrating kr. 350,- og kr. 200,Det er ikke muligt at få rating præmie hvis man vinder 1. eller 2. præmie i gruppen.
Ved pointlighed afgøres placeringerne ved almindelig korrektion.

Aktiviteter og opstillere
Efterår 2016
dato

aktivitet/opstillere

2016
29. aug
05. sept
12. sept
19. sept
26. sept
03. okt
10. okt
17. okt
24. okt
31. okt
07. nov
14. nov

1. runde Syddjurs Åbne Efterårs emt 2016 Claus, Kai og Carsten S.P.
2. runde Syddjurs Åbne Efterårs emt 2016 Carsten B, Frederik og Simon
Hurtigskak og analyse/Opsamling efterårs EMT
3. runde Syddjurs Åbne Efterårs emt 2016 Per LC, Henry og Børge
4. runde Syddjurs Efterårs emt 2016 . Leo, Bent-Ole og Allan
Hurtigskak og analyse/Opsamling efterårs EMT
5. runde Syddjurs Åbne Efterårs emt 2016 Kim, Kristoffer og Christian J(Knebel)
Hurtigskak og analyse/Opsamling efterårs EMT
6. runde Syddjurs Åbne Efterårs emt 2016 Jørgen O, Jan P. og Bent P.
1. runde Holdturnering. Opsamling emt.
Analyse og alternativturnering/Opsamling efterårs EMT
7. runde Syddjurs Åbne Efterårs emt 2016 21/nov Jan R. Evert, Knud

Opstillere møder kl. 18.30 og gør borde og materiel klar inden kl. 18.55 på det antal borde turneringslederen
angiver.
Ure skal vende med displayet ud mod midtergangen og stå ved sorts højre hånd. Vippearmen skal stå så
hvids ur starter når der trykkes på startknappen. Urene stilles med 1t. og 45 minutter til første tidsgrænse ved
40 træk og med en resttillægstid på 30 minutter.
Der lægges 1 styk noteringspapir til hver spiller.

Turneringskemaer med resultater:
Opdaterede skemaer kan ses på Dansk Skak Unions hjemmeside www.skak.dk under
”turneringer”. Link til siden er også tilgængelig fra www.Syddjursskakklub.dk . Resultater
bliver normalt opdateret lige efter runden.

