HOLD-DM DEN 20.-22. APRIL 2018
SOPHIESKOLEN HAR HERMED FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL HOLD-DM 2018
Stævnet afholdes på Sophieskolen, Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing Falster i weekenden den 20.22. april 2018. Stævneleder er Lisa Havshøj, tlf. 20837584 / lisa@skoleskak.dk
STÆVNESTART
Stævnet starter fredag den 20. april fra kl. 17 og forventes afsluttet søndag kl. 15.00
GRUPPEINDDELING
U:
Å:
A:
B:
C:

Ungdom/Vidr. Udd.
0.-10. klasse
0.-10. klasse
0.-6. klasse
0.-3. klasse

Betænkningstid
Min. 60 min
Min. 25 min
Min. 60 min
Min. 45 min
Min. 25 min

Turneringen spilles enten som en alle-mod-alle eller efter monrad-systemet med minimum 6 runder,
afhængigt af deltagerantallet. Hvis der er nok deltagere følger C-gruppen konceptet fra de sidste
par år med indledende runder, hvor der derefter opdeles i 2 undergrupper. Den endelige
betænkningstid og antallet af runder udmeldes når antallet af deltagere kendes, senest én uge før
stævnestart.
NOTERINGSPLIGT
Der er noteringspligt under stævnet i alle grupper. Dog har der ikke været noteringspligt i C-gruppen
de seneste år, om dette også gælder i år, fastsættes på ledermødet, der er fredag aften kl. 18.45.
PRÆMIER
Der vil være præmie til de 3 bedste hold i hver gruppe, som desuden også får en pokal med hjem til
skolen. Derudover vil der være topscorerpræmier på alle brætter i alle grupper.
OVERNATNING
Der vil være mulighed for at overnatte på skolen. Medbring selv sovepose og liggeunderlag.
FORPLEJNING
Ved ankomst vil der være aftensmad. Lørdag vil der blive serveret morgenmad, frokost og
aftensmad og søndag vil der være morgenmad og frokost. Specielle kosthensyn oplyses ved
tilmelding i kommentarfeltet.
Der vil under hele stævnet være en bod, hvor man kan handle lidt.
PRIS FOR DELTAGERE + FORÆLDRE
Stævne inkl. evt. overnatning 300 kr. pr. hold og forplejning 400 kr. pr. person (6 måltider).
TILMELDING SENEST SØNDAG D. 1. APRIL 2018 VIA HOLDDM.DK
Med navne på spillere og evt. reserver, samt deres brætplacering, skole/klub, forplejning og evt.
ledsagere.
EVENTUELLE SPØRGSMÅL, KONTAKT STÆVNELEDER
Lisa Havshøj, lisa@skoleskak.dk, 20837584

PROGRAM
FREDAG:
17.00 – 1745
18.00
18.30 – 20.00
18.45 – 19.00
18.45 – 19.15
19.30 – 22.30
23.00

Ankomst, check-in ved indgangen og indkvartering
Velkomst og lodtrækning
Aftensmad
Ledermøde
Notationsværksted
Skak
Ro på skolen

LØRDAG:
8.00 – 9.00
9.00 – 19.00
12.00 – 14.00
18.00 – 19.45
19.00 – 22.30
23.00

Morgenmad
Skak
Frokost
Aftensmad
Fri leg
Ro på skolen

SØNDAG:
8.00 – 9.00
9.00 – 13.30
11.00 – 11.15
12.00 – 13.30
Ca. 13.45

Morgenmad
Skak
Klasselokalet skal synes med deltagelse af en voksen fra holdet
Frokost
Præmieoverrækkelse og tak for i år

