Læseforeningen Forår 2016
Arrangør:
Start:
Sidste tilmelding:
Hjemmeside
Type

Læseforeningens skakklub.
28. april 2016
26. april 2016.
www.lfskak.dk
Koordineret

Slut:

9. juni 2016.

Læseforeningen Forår 2016
28. april – 09. juni 2016
Læseforeningens Skakklub indbyder hermed til Læseforeningen Forår 2016.
Spillested:
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5200 Odense V.
Spilledage:
28/4, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6 samt 9/6.
Turneringsform:
Der kan vælges mellem 2 turneringsformer:
(1) 4-mands grupper, hvor der spilles dobbeltrundigt. Man møder altså samme modstander med både hvid og sort.
(2) Én stor monrad-gruppe.
Det er vores intention at oprette en eller flere 4-mandsgrupper plus én stor monradgruppe, men dette er selvsagt betinget af at et
passende antal tilmeldinger.
Den foretrukne turneringsform (1) eller (2) vælges ifm. tilmeldingen.
Har man valgt en “forkert" turneringsform står det ikke skrevet i sten. Man kan inden turneringsstart sagtens skifte til alternativet.
Bemærk at udsatte partier i Monradgruppen (der af hensyn til runde-lægningen og de øvrige spilere, så vidt muligt bør afvikles
senest tirsdagen før den følgende runde) bliver regnet for remis hvis rating-forskellen er under 150. Ellers regnes den højstratede
som vinder indtil partiet er spillet.
Afbud skal meldes både til modstander og Kris Klausen på mobil 41 17 89 01 og være bekræftet af Kris for at være gyldigt.
Betænkningstid:
90 min. til 40 træk + 30 min. til resten + 30 sek. per træk fra træk 1.
Fremmøde:
Det er tilladt at komme op til 60 minutter for sent.
Indskud:
50 kr. som skal betales inden 1. runde.
Præmier:
Der er mindst præmie til hver anden spiller.
Monradgruppen bliver opdelt i 6-mands ratingpræmiegrupper med
1. præmie: 150,- kr.
2. præmie: 100,- kr.
3. præmie: 50,- kr.
Hvortil så kommer præmier til gruppens 1. og 2. plads, hhv. 150,- kr. og 100,- kr.
Præmierne i 4-mandsgrupperne er
1. præmie: 125,- kr.
2. præmie: 75,- kr.
NB: Hver deltager kan højest vinde én præmie.
Korrektion:
Alle præmier vil blive delt mellem ligestillede.
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Skønhedspræmier:
For at komme i betragtning til en skønhedspræmie skal deltageren selv kommentere partiet og indlevere det på en spilleaften eller
per mail til lfskak@live.com.
Tilmelding:
Senest tirsdag, den 26. april 2016 kl. 18:00 via: DSU’s turnerings-system eller til Kris, mobil 41 17 89 01 (e-mail:
klakris@gmail.com)
Dommer:
Michael Hansen.
Dommerkomite:
Lars Munk Jensen, Michael V. Nielsen og Ken Rasmussen.
God turnering !
Spille datoer

Dato
Tekst
28-04-2016 1. runde
12-05-2016 2. runde
19-05-2016 3. runde
26-05-2016 4. runde
02-06-2016 5. runde
09-06-2016 6. runde
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