Skolecenter Jetsmark Skoleskak
indbyder til

Hold-DM Skoleskak 2014
den 4. - 6. april 2014

Velkommen til Hold-DM i Skoleskak 2014
Arrangør:
Skolecenter Jetsmark Skoleskak og Skolecenter Jetsmark Skoleskaks Støtteforening
Sted:
Skolecenter Jetsmark, Kaas afdelingen, Skolegade 4, Kaas, 9490 Pandrup
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Program
Fredag d. 4. april:
17.00 – 17.45

Ankomst, tilmelding ved indgangen og indkvartering

18.00

Velkomst og lodtrækning

18.30 – 20.00

Aftensmad

18.45 – 19.00

Ledermøde

18.45 – 19.15

Notationsværksted

19.30 – 22.30

Skakrunde/-runder

23.00

Ro på skolen

Lørdag d. 5. april:
7.30 – 9.00

Morgenmad

9.00 – 19.00

Skakrunder

12.00 – 14.00

Frokost

18.00 – 19.45

Aftensmad

19.00 – 22.00

Diverse aktiviteter, Lynskak, svømmehal mv

23.00

Ro på skolen

Søndag d. 6. april:
7.30 – 9.00

Morgenmad

9.00 – 13.30

Skakrunder

11.00 – 11.15

Klasselokalet skal synes med deltagelse af en voksen fra holdet

12.00 – 12.45

Middagsmad

ca. 13.45

Præmieoverrækkelse og tak for i år (Festsalen)

Overnatning
Der overnattes i klasseværelser på skolen, husk luftmadras, sovepose mm. Ved tilmelding
angives, hvor mange der ønsker at overnatte på skolen.
Hvert hold vil ved ankomst få anvist et lokale, hvor man kan opbevare sine ejendele,
overnatte, holde møde osv. Hvert hold kan ikke tildeles eget lokale, men det tilstræbes, at
deltagere sover sammen med andre fra deres egen kreds.
Vi forventer, at du behandler tingene ordentligt og rydder op efter dig, og at lokalet efterlades,
som det var ved ankomst. Kost mv kan lånes ved henvendelse til en af hjælperne på skolen,
skraldeposer stilles udenfor lokalet. Lokalet bedes være ryddet søndag kl. 11, hvorefter en
voksen fra holdet bedes syne lokalet sammen med en hjælper fra skolen.
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Forplejning
Alle måltider vil blive anrettet som buffet, og der vil være et udvalg af forskellige madvarer, så
alle skulle kunne finde noget, der falder i smag

Aktiviteter og kiosk
Mellem kampene vil der være mulighed for leg i skolegården, bordtennis, skakpartier eller bare
ren og skær hygge og afslapning.
Lørdag aften arrangeres Lynturnering på skolen, besøg i den nærliggende Jetsmark
Svømmehal og evt. film. Så husk badetøj eller benyt lejligheden til et godt brusebad. Hallen er
i gåafstand ad sti fra skolen.
Der vil være en velassorteret kiosk på skolen under hele stævnet, hvor der kan købes både
sødt, sundt og drikkelse.

Praktiske informationer:
På skolen vil der være adgang til trådløst internet.
Rygning og alkohol er ikke tilladt på skolens matrikel. Overtrædelse kan medføre bortvisning.
Holdlederen har ansvaret for at alle er orienteret herom.
Se I øvrigt www.holddm.dk som løbende opdateres med praktisk information omkring stævnet,
ellers er du velkommen til at kontakte stævnelederen på bjarne.soendergaard@skolekom.dk
eller benytte kontaktformularen på holddm.dk

Tilmelding på holddm.dk
Tilmelding af kvalificerede hold, forplejning og overnatning sker på 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. Menuen vil inden stævnet
kunne ses på www.holddm.dk.
Overnatning koster 60 kr. pr. person for hele weekenden.
Tilmelding og indbetaling skal ske senest d. 16. marts 2014.
Indbetaling skal ske på reg. 9070 konto 1564415207. Oplys ved indbetaling venligst: Skole +
gruppe + antal tilmeldte i alt.
Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen
Bjarne Søndergaard
Skolecenter Jetsmark Skoleskak
Stævneleder
bjarne.soendergaard@skolekom.dk / 9824 5818
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Turneringen
Lodtrækning vil foregå lige efter velkomsten. Turneringen spilles som en "alle mod alle" evt.
Monrad med minimum 6 runder, afhængig af deltager antallet.
Inddeling og betænkningstider:
Gruppe

Inddeling

Betænkningstid

Forventet antal runder

U

Ungdom/Videreg.Udd

Min. 60 min

6

Å

0-10 kl.

Min. 25 min

6

A

0-10 kl.

Min. 60 min

6

B

0-6 kl.

Min. 45 min

8

C

0-3 kl.

Min. 25 min

11-13

Endelig betænkningstid og antal runder udmeldes senest 1 uge før stævnestart, når 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
•
•
•

Pokaler til de tre bedste hold i hver gruppe
Præmie til topscorer på bræt 1, 2, 3, og 4 i grupperne A, B, C og Å
Erindringspræmie til alle

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

Reglement
I øvrigt henvises til vedtægterne for afvikling af hold DM på www.skoleskak.dk/regler.

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

www.holddm.dk
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