Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds

Holdturneringsleder
Flemming Reidl Madsen
Fyrreholmen 10
2630 Tåstrup

 4030 2384 (hverdage efter
kl. 15.00, samt weekend)
 holdtur@8-hk.dk
---------- ˆ•†‰‹›•ˆ ----------

Kære klubformænd
På hovedkredsens vegne indbyder jeg hermed klubberne i 8. Hovedkreds til deltagelse i holdturneringen
2010/2011.
Husk tilmelding og holdopstillinger
Skal være hovedkredsen i hænde senest fredag, d. 25. september 2010.
Tilmelding sker på hovedkredsens hjemmeside www.8-hk.dk via klubformandens login.Siden vil være
tilgængelige om få dage.
Jeg sender en mail mere, så snart I kan indtate på hjemmesiden!
Spilledage
I mesterrækken spilles følgende søndage: 7.11., 21.11., 5.12., 16.1., 30.1., 20.1. samt 6.3.I øvrige rækker
spilles i ugerne efter.
For hold fra Bornholm laves særlige spilledage lørdage og søndage
Indskud
250 kr. pr hold, som vil blive opkrævet af hovedkredsens kasserer.
Hold
Turneringen afvikles for 8-mands-hold og en speciel række D for 4-mandshold.
Afvikling samme aften
Jeg vil desuden gerne vide, om man ønsker hjemmekampe for flere hold afviklet samtidig (evt. sammen med
divisionshold) eller om dette bestemt ikke ønskes.
Andre ønsker
Jeg ved allerede, at der er klubber der ikke kan spille hjemmekamp en bestem aften, og der kan være andet
jeg skal tage hensyn til – skriv det til mig, og det bliver taget med i den endelige rundelægning!
Sidste runde
I forbindelse med tilmeldingen ser jeg gerne en tilkendegivelse, såfremt en klub vil påtage sig at afvikle
sidste runde i deres række.
Bekræft venligst modtagelse af denne mail overfor mig, da det er vigitgt at jeg ved, at har kontakt til alle.
flemming47@gmail.com
Vigtigt! Der er i år blødt op på en enkelt regel. Man må gerne spille som reserve på flere ld i samme runde.
Reglen om at man kun må spille 10 holdkampe gælder stadig.
Betænkningstiden for grupper under mesterrækken er ændret. der er nu 2 timers betænkningstid til partiet. Og ikke mere tid!
Se venligst hjemmesiden, når den er opdateret - eller skrive til mig
Med venlig hilsen
Flemming Reidl Madsen
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