Syddjurs Sommer emt 2018
Cafeen på Rosengården, Hornslet
23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7,
Kl. 19.00-23.30

VELKOMMEN
Syddjurs Skakklub byder velkommen til Syddjurs Sommer emt 2018. Det er den 38.
koordinerede sommer-emt i klubben. Turneringen har i år 2 grupper. I alt bliver vi 20
spillere.
Det er et af de heldigvis få år hvor vi mangler en gruppe mesterspillere så vi er noget
færre end sidste år.
Vi sælger diverse forfriskninger i køkkenet over for indgangen.
Venligst benyt aktivitetslokale 2 på gangen til venstre for indgangen til analyser og
lynskak. Ingen analyser i spillelokalet.
Jeg har valgt at dele spillerne i 2 monradgrupper og har samtidig øget præmieantal og
størrelse i grupperne.
Der spilles efter FIDEs regler. Betænkningstid: 1t. 45 min. til 40 træk. 30 minutter +
opsparet tid til resten. Der er noteringspligt. Seneste fremmøde 30 minutter efter
rundestart medmindre særlig grund.
Medbringer du mobiltelefon eller anden elektronik skal det være slukket og skal under
hele partiet opbevares i en taske.
God turnering!
Syddjurs Skakklub

Turneringsledelse:
Skakdommer Willy Møller Nielsen: mobil 50592461.

Turneringskomiteen består af :
Benno Ø. Marcussen, Viby, Kelvin Jensen og Christian Jensen, Syddjurs.

Syddjurs Skakklub spiller hver mandag kl. 19 i Cafeen på Rosengården, Tingvej 22,
Hornslet.

Næste koordinerede turnering i Syddjurs Skakklub:

Syddjurs Skakklub
inviterer hermed til

Syddjurs åbne Efterårs emt 2018
Turneringsform:
Der spilles 7 runder så vidt muligt i 8-mandsgrupper, evt. suppleret med en
Monradgruppe. Turneringen Elorates.
Hvor:
Cafeen, Rosengården, Tingvej 22, 8543 Hornslet.
Hvornår og hvordan:
Spilledatoer: mandagene 27/8, 3/9, 17/9, 1/10, 8/10, 22/10 og 12/11.
Urerne startes kl. 19:00, og der accepteres max. 30 min. for sent fremmøde.
Betænkningstiden er 90 minutter pr. spiller + 30 sekunder pr. træk fra træk 1.
Efter 40 træk opnås yderligere 15 minutter.
Der er noteringspligt under hele partiet.
Mulighed for hængeparti kl. 21.00 for børn under 14 år. Dette gælder dog ikke sidste
runde.
Udsatte partier og hængepartier afvikles som udgangspunkt på de øvrige mandage i
perioden.
Indskud:
150 kr. i alle grupper. Gratis for medlemmer af Syddjurs Skakklub
Præmier:
1. præmie i gruppen: 500 kr.
2. præmie i gruppen: 300 kr.
Tilmelding:
Senest den 23/8-2018 til Willy Møller Nielsen mobil 50592461
email: willymn@gmail.com
eller på
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllInvitations
Spørgsmål til turneringen rettes til Willy på email eller telefon.
Vi glæder os til at møde mange kampivrige spillere!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Syddjurs Skakklub

