Nørre Åby Skoleskak og Fyns Skoleskak
indbyder til

Hold-DM i Skoleskak 2013

Hold-DM afvikles i weekenden fredag d. 19. april til søndag d. 21. april 2013.
Så er det tiden, at du og dine venner skal vise, at I er det bedste hold i hele Danmark. Når Danmarks bedste
skoleskakspillere mødes i Nørre Åby. Det bliver en weekend med masser af skak og hygge.

Sted og transport
Stævnet og overnatning afvikles på Nørre Åby Skole (Skolevænget 9, 5580 Nørre Åby). Skolen ligger ved
siden af Vestfynshallerne, som vil blive brugt til bl.a. spisning, velkomst og forskellige aktiviteter.
Nørre Åby ligger ca. 10 km. fra Middelfart og med gode togforbindelser fra Middelfart og Odense. Med kun
10 min. gang fra stationen er der gode muligheder for at tage toget. Kommer I ad motorvejen, så tag
afkørsel 57, og parker ved skolen.

Overnatning
Der overnattes i klasseværelserne på skolen, husk luftmadras, sovepose mm. Ved tilmelding angives, hvor
mange der ønsker at overnatte på skolen. Det tilstræbes, at deltagere sover sammen med andre fra deres
egen kreds. Alle piger/damer har mulighed for at benytte sig af det fælles soverum for piger/damer.

Aktiviteter og kiosk
Mellem kampene vil der være mulig for fodbold i skolegården, et parti skak eller bare ren og skær
afslapning.
Lørdag aften arrangeres Lynturnering på skolen og forskellige aktiviteter i sportshallerne, så pak også noget
idrætstøj, som du kan røre dig i.
Der vil være en kiosk på skolen under hele stævnet, hvor der kan købes både sødt, sundt og drikkelse til at
slukke tørsten med.

Praktiske informationer:
På skolen vil der være adgang til trådløst internet.
Rygning og alkohol er ikke tilladt på skolens matrikel og i hallerne. Overtrædelse kan medføre bortvisning.
www.holddm.dk opdateres løbende med praktisk information omkring stævnet, og ellers er du velkommen
til at kontakte en af stævnelederne eller benytte kontaktformularen på holddm.dk.

Se mere på www.holddm.dk – der kan du også følge med i resultaterne under stævnet.

Tilmelding på holddm.dk
Tilmelding af kvalificerede hold, forplejning, overnatning mm. sker på hjemmesiden www.holddm.dk. Ved
tilmelding oplyses navnene på spillerne og evt. reserver, samt deres brætplacering.





Stævnegebyr: 300 kr. pr. hold.
Fuld forplejning, dvs. 6 hovedmåltider koster 300 kr. pr. person. Se menuen på www.holddm.dk
(vegetar/halal oplyses ved tilmelding)
Overnatning koster 60 kr. pr. person for hele weekenden.
Sandwich (kylling/bacon) til hjemturen skal bestilles ved tilmelding (25 kr. pr. stk.)

Tilmelding og indbetaling skal ske senest d. 29. marts 2013.
Indbetaling skal ske på Reg: 3386 Konto: 3386077568
Oplys venligst: Skole og gruppe ved indbetaling.

Vi glæder os til at se jer.
Nørre Åby Skoleskak & Fyns Skoleskak

John Dahlberg & Carsten Sørensen
Stævneledere

Se mere på www.holddm.dk – der kan du også følge med i resultaterne under stævnet.

Turneringen
Turneringen spilles, som en "alle mod alle" evt. monrad med minimum 6 runder, afhængig af deltager
antallet.

Inddeling og betænkningstider
Gruppe Inddeling
Forventet betænkningstid Forventet antal runder
U
Ungdom/Vidr. Udd.
90 min
6
Å
0-10 kl.
90 min
6
A
0-10 kl.
90 min
6
B
0-6 kl.
60 min
8
C
0-3 kl.
25 min
11-13
Endelig betænkningstid og antal runder udmeldes senest 1 uge før stævnestart,
når det endelige antal deltagere kendes.

Point og ligestilling
Der gives 1 point for hver vundet kamp, remis giver ½ point, og tabt kamp giver 0 point. Holdets samlede
brætpoint lægges derefter sammen. Det enkelte hold tildeles matchpoint for hver holdkamp: Sejr giver
1 point, uafgjort giver ½ point, og nederlag giver 0 point.

Ved ligestilling er antallet af matchpoint afgørende. Ved fortsat ligestilling er den indbyrdes kamp
afgørende. Ved ligestilling i den indbyrdes kamp er resultatet på 1. bræt afgørende, og er dette remis, er
resultatet på 2. bræt afgørende og så fremdeles.

Notering
Der er noteringspligt i alle grupper indtil de sidste 10 min. af ens egen tid.

Præmier
Der vil være præmie til alle, og pokaler til de tre bedste hold i hver gruppe.

Lodtrækning
Vil foregå lige efter velkomsten.

Ledermøde
Der afholdes fredag ledermøde for alle holdledere inden første runde.

Reglementerne
Se reglement på:
http://www.skoleskak.dk/wp-content/uploads/2012/09/DSS_reglementer_opdateret_2012_06_02.pdf

Se mere på www.holddm.dk – der kan du også følge med i resultaterne under stævnet.

Program
Ret til ændringer forbeholdes.

Fredag d. 19. april:
17.00 – 17.45

Ankomst og indkvartering.

(Skole)

18.00 – 18.30

Velkomst

(Hal 1)

18.30 – 20.00

Aftensmad.

(Hal 3)

18.30 – 18.45

Lodtrækning

(Balkonen i hal 3)

18.45 – 19.00

Ledermøde

(Hallernes Café)

18.45 – 19.15

Notationsværksted

(Balkonen i hal 3)

19.30 – 22.30

Skak

(Skole)

23.00

Ro på skolen

Lørdag d. 20. april:
7.30 – 9.00

Morgenmad

(Hal 3)

9.00 – 19.00

Skak

(Skole)

11.15 – 13.00

Middagsmad

(Hal 3)

18.00 – 19.45

Aftensmad

(Hal 3)

19.00 – 22.00

Diverse aktiviteter

(Skole + hal 1 + hal 2)

23.00

Ro på skolen

Søndag d. 21. april:
7.30 – 9.00

Morgenmad

(Hal 3)

9.00 – 15.45

Skak

(Skole)

11.15 – 12.45

Middagsmad

(Hal 3)

16.00

Præmieoverrækkelse og tak for i år

(Hal 1)

Se mere på www.holddm.dk – der kan du også følge med i resultaterne under stævnet.

Menu:
Fredag aften:
Pasta med tomatsovs, kødboller, salatbar, saftevand, vand.

Lørdag morgen:
Rundstykker, franskbrød, rugbrød, smør, ost, marmelade, pålægs chokolade, juice, kaffe, the, mælk.

Lørdag middag:
Rugbrød med pålæg + evt. rester fra fredag aften, saftevand, vand.

Lørdag aften:
Kyllingefilet med ris, sovs, salatbar, saftevand, vand.

Søndag morgen:
Rundstykker, franskbrød, rugbrød, smør, ost, marmelade, pålægs chokolade, juice, kaffe, the, mælk.

Søndag middag:
Rugbrød med pålæg + evt. rester fra lørdag aften, saftevand, vand.

Se mere på www.holddm.dk – der kan du også følge med i resultaterne under stævnet.

