
Fynsmesterskabet 2017
5. januar – 6. april 2017

Fyns Skak Union og Læseforeningens Skakklub indbyder hermed til Fynsmesterskabet 2017.

Spillested: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5200 Odense V. 
Spilledage:  5/1,  12/1,  26/1,  2/2,  23/2,  9/3,  16/3,  30/3  og  6/4 - 2017. 
Starttidspunkt:  Torsdag kl. 19:00.
 

Turneringsform: 9 runders koordineret og ELO-ratet Schweizer om Fynsmester titlen 2017.
Runderne bliver lagt med Swiss Manager.
Udsatte partier blive regnet for remis hvis rating forskellen er under 150.
Ellers regnes den øverst ratet som vinder indtil partiet er spillet.

 

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. 
 

Afbud: Skal meldes telefonisk både til modstander og Turneringsleder.
Og afbud skal være bekræftiget af Turneringsleder for at være gyldigt.
Et udsat parti skal af hensyn til rundelægningen og de øvrige spillere,
så vidt muligt afvikles senest tirsdagen før den følgende runde.

 

Indskud: 100 kr. som skal betales inden 1. træk. 
 

Præmier: FSU giver et præmie tilskud på 6.000 kr.
Man kan højest vinde en præmie.
Den øverste præmie gruppe vil blive på 10-15 spillere.
Der bliver lavet 6-mands rating præmie grupper fra neden af, 
( eksempelvis ved 50 tilmeldte: 45-50, 39-44, … , 15-20 )

- Hovedpræmierne: (alle kæmper med om disse)
1. plads 2000 kr. 
2. plads 1000 kr.
3. plads   750 kr.
4. plads   500 kr.
5. plads   250 kr.

 

- Ratinggrupperne: (de seks spillere i ratinggruppen kæmper om disse)
1. plads   400 kr.
2. plads   250 kr.
3. plads   100 kr.

Korrektion: Ved ligestilling i kampen om FM-titlen spilles der omkamp over to aftener,
om 1. pladsen og de 2000 kr. 
Øvrige præmier vil blive delt mellem ligestillede.

 

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 3. januar 2017 via DSUs
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourI  d=24006
eller til Alex Sørensen på 6114 2787 eller per mail til lfskak@live.com

 

Skønhedspræmier: I lighed med de andre år udloves der skønhedspræmier undervejs i turneringen.
For at komme i betragtning til disse præmier skal deltageren selv kommentere partiet og indlevere 
det på en spilleaften eller per mail til tl@fsu-skak.dk.

Vel mødt i Læseforeningen !
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