
Holbæk Løvfald 2015

Holbæk Skakklub indbyder skakspillere fra nær og fjern til ratet åben enkeltmandsturnering i 
weekenden den 11-13. september 2015. 

Turneringen ELO-rates i det omfang, det er muligt. Der spilles efter Dansk Skak Unions reglement for 
koordinerede turneringer samt FIDE´s regler for skakspillet, som de er oversat i Skakhåndbogen. 

Gruppeinddeling

Der inddeles i alle-mod-alle-grupper med 6 spillere + evt. en monradgruppe.
Samt en gruppe med max. rating 1300 med seks runder og kortere betænkningstid, som spilles med 
tre runder hhv. lørdag og søndag start kl. 10.00og derefter 20 minutters pause mellem runderne.

Spilleplan:

Fredag den  11. september  kl. 18,00:   1.runde
Lørdag den  12. september  kl. 10,00:   2. runde
Lørdag den  12. september  kl. 15,30:   3. runde
Søndag den  13. september  kl. 10,00:   4. runde
Søndag den  13. september  kl. 15,30:   5. runde

Spillested: Sofielundskolen, Bjergmark afdeling blok B, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk. Der er 
rygeforbud på skolens område. Der er mulighed for at købe fortæring på spillestedet. Der kører bybus 
fra Holbæk station.

Betænkningstid: 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til de resterende træk, med et tillæg på 30 
sekunder pr. træk. Hvis en spiller ikke er mødt frem senest en time efter spilletidens start, er partiet 
tabt. I gruppen med max. rating 1300: 90 minutter til hele partiet.

Præmier: Mester 1: 1. kr. 1000 og 2. kr. 500. Øvrige grupper: 1. kr. 700 og 2. kr. 350 i grupper med 6 
spillere. 

Indskud: kr. 250,00 der indbetales på klubbens konto reg. nr. 1551 konto nr. 3361691 ved 
tilmeldingen, ved tilmelding og betaling inden 23/8 gives kr. 75,00 i rabat.

Betaling fra udlandet: IBAN kontonummer: DK2330000003361691 – BIC (SWIFT): DABADKKK

Placering: Ved pointlighed afgøres placeringen ved korrektion. I alle-mod-alle grupper er det 
Sonnenborn-Berger-korrektion. I Monrad-grupper ved almindelig korrektion. Ved fortsat lighed deles 
præmier.

Overnatning: Vi tilbyder to udenbys spillere med rating 2100+ og to udenbys spillere med rating 
1700-1800 overnatning til favørpris kr. 300,00 per person i dobbeltværelse på Spisestedet.
Vi har endvidere fire sovepladser i Bed & Breakfast til kr. 300,00 per person. Uden morgenmad.
I øvrigt henvises til www.spise-stedet.dk/vaerelser og www.visitholbaek.dk. Turneringsarrangøren 
kan oplyse flere muligheder, evt. privat.

Fortæring: Der er mulighed for at købe fortæring for hele turneringen: fri kaffe/te, bolle til 
morgenkaffen og anretning til frokost til kr. 140,00. Bestilling og betaling ved tilmeldingen.

Turneringsledelse: Ove Frank Hansen. 

Tilmelding: Senest fredag den 4. september 2015 i DSU turneringssystemet eller til Ove Frank 
Hansen, e-mail ofhskak@gmail.com, tlf. 5943 7454. Det bedes oplyst ved tilmeldingen, hvis man 
ønsker at deltage i gruppen med max. rating 1300, og om man fortsat vil deltage, hvis denne gruppe 
ikke oprettes.

Hjemmeside: www.holbaekskakklub.dk

 


