
Præstø Åben EMT 2014-2015 
 

Præstø skakklub indbyder hermed til 11 runders low budget koordineret schweizer EMT. 
 
Spillested  
Fritidscenteret Abildhøjgården, Rugvænget 72, 4720 Præstø. 
 
Spilledatoer  
Turneringen afvikles over følgende mandage: 
22/9 – 29/9 – 20/10 – 3/11 – 24/11 – 1/12 – 2/2 – 9/2 – 23/2 – 9/3 – 30/3. 
 
Udsatte partier spilles følgende mandage: 
6/10 – 13/10 – 10/11 – 8/12 – 19/1 – 16/2 – 23/3 eller efter nærmere aftale. 
 
Tidspunkt  
Urene startes kl. 19:00. Det vil være muligt at få udsættelse til kl. 19:30, såfremt dette er 
nødvendigt pga arbejde. Der skal gives besked i god tid. Med mindre andet er aftalt med 
arrangører/turneringsleder, er partiet tabt, såfremt spilleren ikke er mødt senest kl. 20:00. 
 
Betænkningstid (OBS - 2 forskellige) 
90 min til 40 træk, derefter 15 min samt opsparet tid til resten af partiet med et tillæg af 30 
sek. pr. træk fra træk 1 
 
Partier hvor en eller flere at parterne er børnemedlem (under 15 år) er betænkningstiden 
90 min til hele partiet med et tillæg af 30 sek. pr. træk i hele partiet. Altså det samme bare 
uden tillæg af 15 min. 
 
System  
11 runder Schweizer med seedning i de 2 første runder i 2 eller 3 grupper.  
Bedste Præstø-medlem får titlen ”Klubmester”. Ved ligestilling afgøres titlen ved korrektion. 
 
Indskud  
Kr.: 30,- til EMT afgift som betales på første spilleaften. Præstø Skakklub betaler indskuddet 
for klubbens medlemmer. Turneringen ELO rates såfremt betingelserne herfor opfyldes. 
 
Præmier  
Gavekort 300,- kr. (Dansk Skaksalg) til Klubmesteren og til bedste Børne/Juniormedlem. Ved 
ligestilling afgøres gavekort ved korrektion. 
 
Mobiltelefon m.m. 
Elektronisk kommunikationsudstyr må ikke medbringes på spillestedet. En overtrædelse heraf 
medfører automatisk en advarsel til den pågældende spiller. Er udstyret tændt medfører det 
tab af partiet. 
Dommeren kan dispensere fra disse regler i særlige tilfælde (vagtordninger, afhentning, 
sygdom etc.). 
 
Tilmelding  
Senest d. 8/9 2014 på DSU Turneringsside  
 
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Invitation?tourid=22244&curtab=tour-inv 
 
eller til Morten F. Jensen på elvis.mfj@gmail.com eller telefon 25854720. 


