Fynsmesterskabet 2018
4. januar – 5. april 2018
Fyns Skak Union, Læseforeningens Skakklub og Odense Rygklinik (sponsor) indbyder hermed til
Fynsmesterskabet 2018
Spillested:

Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang L, 5200 Odense V.

Spilledage:

4/1, 11/1, 25/1, 1/2, 15/2, 8/3, 15/3, 22/3 og 5/4 - 2018.

Betænkningstid &
Starttidspunkt:

90 min. til 40 træk + 30 min. til resten samt 30 sek. pr. træk fra træk 1.
Rundestart er kl. 19.00. Det er tilladt at komme op til 60 minutter for sent.

Turneringsform:

9 runders koordineret og ELO-ratet Schweizer (runder bliver lagt med Swiss Manager).

Bemærk at udsatte partier bliver regnet for remis hvis rating forskellen er under 150. Hvis >150 regnes den
højstratede som vinder indtil partiet er afviklet.
Indskud:

100 kr. (betales inden 1. runde).

Præmier:

Alt indskud (minus EMT/ELO afgift) samt hele FSU tilskuddet på 6000,- kr. plus
sponsoratet og lidt til går ubeskåret til præmier:

Præmier som alle spiller om:
1. plads: 4000 kr.
2. plads: 1500 kr.
3. plads: 750 kr.
4. plads: 500 kr.
5. plads: 200 kr.
Præmier for ratinggrupperne 1-7:
I hver af de syv ratinggrupper (nr. 9-14, 15-20, 21-26, 27-32, 33-38, 39-44, 45-50) spilles om:
1. plads: 400 kr.
2. plads: 250 kr.
3. plads: 100 kr.
Der vil altså være minimum 26 præmietagere! (bemærk at man kun kan vinde én præmie).
Ved ligestilling i toppen af FM-gruppen spilles der omkamp over to aftener om FM-titlen (ved
fortsat ligestilling spilles der efter ”sudden death” princippet) og de 4000 kr.
Øvrige præmier vil blive delt i tilfælde af pointlighed.
Turneringsleder:
TL og dommer er Per Bjerre (tlf. 4040 8189), der på lige fod med modstanderen (jf. bagsiden og
lfskak.dk), skal kontaktes i tilfælde af afbud. Der henstilles i øvrigt til at udsatte partier afvikles
inden den følgende runde.
Dommere: Per Bjerre og Ken L. Rasmussen
Turneringkomite: Erling Bech Andresen (Tårnet), Lars Munk Jensen (Læseforeningen) og Peter
Kinggaard (Frem).
God turnering!

