
Kalundborg Efterår EMT 2022

Kalundborg Efterårsweekend

Efter små 30 års pause indbyder Kalundborg Skakklub igen til en koordineret efterårsturnering. Der spilles i alle mod alle grupper á 6 spillere, nederste gruppe eventuelt
Monrad.

Spillested: Aktivitetscenter Munkesøen Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg. Der er parkering lige ved døren, samt gode adgangsforhold og faciliteter. Der er rygeforbud.

Spilleplan:

Fredag den  4. november  kl. 19:00:   1. runde

Lørdag den  5. november  kl. 10:00:   2. runde;    

Lørdag den  5. november  kl. 15:00:   3. runde

Søndag den 6. november  kl. 10:00:   4. runde;    

Søndag den 6. november  kl. 15:00:   5. runde

Betænkningstid: 90 minutter til 40 træk plus 15 minutter til de resterende træk, med tillæg af 30 sekunder pr. træk fra træk 1.

Hvis en spiller ikke er mødt frem en time efter spilletidens start, er partiet tabt.

Præmier: 1. kr. 500 og 2. kr. 250 i hver gruppe.

Indskud kr. 150 indbetales på klubbens konto reg.nr. 1551 kontonr. 3210809961 (Husk navn) eller kontant til Carl Erik Møller ved tilmelding. Tilmelding er først gyldig, når
indskud er betalt.

Placering: Ved pointlighed deles præmier.

Fortæring: Arrangørerne har en lille kiosk/kantine på spillestedet. Uder hele turneringen sælges kaffe og kage, øl, vand og chokolade. Lørdag og søndag kan der ligeledes
købes håndmadder med ost og pålæg.

Overnatning: Kalundborg Vandrehjem ligger ca 10 minutters gang fra spillestedet.

Info og turneringsafivikling: Carl Erik Møller, celim@ka-net.dk - telefon 29935396

Tilmelding: Senest søndag den 30. oktober 2022 her i DSUs turneringssystem  http://turnering.skak.dk eller til turneringslederen på celim@ka-net.dk.

Der spilles efter Dansk Skak Unions regler for koordinerede turneringer, samt FIDE´s regler for skakspillet, som de er oversat i Skakhåndbogen.

Turneringen Fide rates i det omfang det er muligt. 

Periode 2022-11-04 .. 2022-11-06 Kørestols adgang Der er kørestols adgang

Dansk ratet Ja Fide ratet Ja

Turnerings komite

Hoveddommer Ove Frank Hansen

Dommere Alle grupper:  Carl Erik Møller 

Mester:  Carl Erik Møller 

Gruppe 2:  Carl Erik Møller 

Gruppe 3:  Carl Erik Møller 

Gruppe 4:  Carl Erik Møller

tel:3210809961

