Femmeren Syddjurs 2016
5 RUNDER KOORDINERET FORÅRS-EMT

Cafeen, Rosengården, Hornslet
2/5, 9/5, 23/5, 30/5, 6/6
Kl. 19.00-23.30

VELKOMMEN
Syddjurs Skakklub byder velkommen til Femmeren Syddjurs 2016
Turneringen har i år 4 grupper. I alt bliver vi 26 spillere. Basis 1-3 er ELO-ratet.
Vi har en bod med rimelige priser på kaffe, øl, vand og lidt sødt, som du er
velkommen til at handle i. Du finder den i køkkenet skråt overfor indgangen.
Venligst benyt aktivitetslokale 2 i modsatte ende af gangen i forhold til Cafeen til
analyser og lynskak. Ingen analyser i spillelokalet.
Begræns venligst afbud til kun at omfatte absolut nødvendige. Har du afbud så har du
pligten til at få en aftale i stand om afviklingen med modstanderen og
Skakdommeren. De første 4 runder skal dog under alle omstændigheder, være
afviklet inden sidste runde. Vi har reserveret Pavilionen onsdag den 1/6, hvis der er
udsatte partier som absolut ikke kan afvikles privat.
Betænkningstid: 1t 45 min. til 40 træk. ½ time + opsparet tid til resten. Max 30
minutter for sent fremmøde. Noteringspligt.
Indskud betales til Dommeren første spilleaften, eventuelt på Mobil Pay mobil
50592461.
Turneringskemaer ses på www.skak.dk under igangværende turneringer link:
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23132&curtab=tour-table
God turnering!
Skødstrup Skakklub
Skakdommer :
Willy Møller Nielsen, mobil 50592461. email: willymn@gmail.com
Turneringskomiteen består af : Christian Jensen, Bent-Ole Pedersen , Carsten
Schødt Pedersen
PRÆMIER
B1, B2 og B3:
1. præmie: 500kr
2. præmie: 200 kr.
Ved ligestilling i point deles kontante præmier.
B4:
1. præmie: 500 kr.
2. præmie: 200 kr.
3. præmie: 150 kr.
Syddjurs Skakklub spiller hver mandag kl.19.
I Cafeen, Rosengården, Tingvej 22, 8543 Hornslet
www.syddjursskakklub.dk

Næste koordinerede turnering i Syddjurs Skakklub:

Syddjurs Skakklub
Inviterer til
Syddjurs Sommer emt 2016.

Der spilles fem runder mandag til fredag i uge 30.
Vi har plads til mange deltagere!
Hvor:
Cafeen, Rosengården, Tingvej 22, 8543 Hornslet.
Hvornår:

25/7, 26/7, 27/7, 28/7 og 29/7.
Spilletid kl.18.30 til 23.00

1.45 time til 40 træk, ½ time + opsparet tid til resten af parti.
Koordineret og Elo-ratet turnering.
Max. 30 min. for sent fremmøde.
Indskud:
150 kr. i alle grupper
Præmier:
1. plads 500 kr.
2. Plads 200 kr.
Turneringsform:
Så vidt muligt i 6-mandsgrupper, evt. suppleret med en Monradsgruppe.
Tilmelding:
Senest den 19. juli 2016 til Willy Møller Nielsen mobil 50592461
email: willymn@gmail.com
eller på
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllInvitations
Vi glæder os til at møde jer!

