Syddjurs åbne Efterårs emt 2021
7 runder koordineret emt og klubturnering

Cafeen, Rosengården, Hornslet
30/8, 6/9, 13/9, 27/9, 4/10, 25/10 og 15/11
Kl. 19.00-23.30

Opstillere skal møde 18:30

Regler:
Betænkningstiden er som i holdturneringen 90 minutter til 40 træk, efter 40 træk tillægges
15 min. ekstra. Desuden tillægges 30 sekunder pr træk fra træk 1.
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 opbevares i taske eller pose medmindre andet er aftalt
med dommerne.
Der må ikke analyseres i turneringslokalet. Alle analyser foregår i aktivitetslokale 2.
Bedst placerede spiller i Mester, spiller match om klubmesterskabet mod vinderen af
forårsdelen 2022.
Turneringsleder og Skakdommer:
Willy Møller Nielsen, mobil 50592461, email: willymn@gmail.com
og Kelvin Jensen, Tlf. 31490974, email: kelvin@vver.dk
Turneringskomite:
Christian Jensen, Bent-Ole Pedersen, Bent Pedersen.
Afbud:
Meldes til din modstander og til Willy/Kelvin.
For bedst mulig afvikling af turneringen er det vigtigt snarest muligt at finde en tid med
din modstander hvor i kan spille partiet efter nedenstående retningslinjer. Dette
konfirmeres med Turneringslederen.
Telefonlisten på hjemmesiden kræver at du logger ind nederst på hjemmesiden.
Udsatte partier:
Udsatte partier fra de første 6 runder skal være afviklet inden sidste runde. Har du afbud til
sidste runde så skal du sørge for at få den afviklet forud.
For unge under 14 år er der mulighed for hængeparti kl. 21.00.
Præmier:
1. præmie 500 kr. og 2. præmie 300 kr.
I Mester og Basis 1 deles kontante præmier ved ligestilling.
Deltageren i matchen om mesterskabet findes ved SB-korrektion i tilfælde af ligestilling.
Ved pointlighed i Basis 2 afgøres placeringerne ved almindelig korrektion.

Aktiviteter og opstillere
Efterår 2021
Dato,

uge

aktivitet / opstillere

30.aug

35 Efterårs emt, 1. runde / Bent, Per M. og Kai W

06.sep

36 Efterårs emt, 2. runde / Henrik F. Andrea og Frank

13.sep

37 Efterårs emt, 3. runde / Boe, Børge og Per L.

20.sep

38 Tema / EMT-opsamling

27.sep

39 Efterårs emt, 4. runde / Claus, Vitus og Noa

04.okt

40 Efterårs emt, 5. runde / Bjarke, Jørgen og Niels Gade

11.okt

41 Tema / EMT-opsamling

18.okt

42 Tema / EMT-opsamling

25.okt

43 Efterårs emt, 6. runde / Bent, Knud W. og Johan

01.nov

44 1. r. holdturn. / emt opsaml

08.nov

45 Tema / EMT-opsamling

15.nov

46 Efterårs emt, 7. runde /, Bent-Ole, Olliver og Christian

22.nov

47 2. r. holdturn

29.nov

48 Hurtigskak 1-4 / Tema

06.dec

49 Hurtigskak 5-8 / Tema

13.dec

50 3. r. holdturn.

20.dec

51 Juleafslutning

27.dec

52 Juleferie (lukket)

03.jan

1 Lynskakmesterskabet 2022

Opstillere møder kl. 18.30 og gør borde og materiel klar inden kl. 18.55 på det antal borde TL 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.
De nye ure stilles på program 26 hvor den nye betænkningstid er gemt, herefter trykkes på knappen yderst
til højre og derefter på start/stop-knappen. Uret er nu klar til at starte ved næste tryk på start. Dansk
vejledning til uret ligger på vores hjemmeside. Du skal bare logge ind ligesom når du skal se partier fra
klubbens spillere.
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 direkte til siden er også tilgængelig fra www.syddjursskakklub.dk
under ”Egne Turneringer” Resultater bliver normalt opdateret lige efter runden.

