
 

         Senior DM 2016                                                                                                                                

 

Køge Skakklub inviterer sammen med Dansk Skak Union hermed til det officielle DM for spillere, der 

fylder 50 år senest i 2016. Turneringen er åben for udenlandsk deltagelse. 

Spillested: Hotel Niels Juel, Toldbodgade 4600 Køge (1 minuts gang fra stationen) 

Spilledage: Søndag den 21. februar til lørdag den 27. februar 2016  

Spilletidspunkt: Søndag den 21. kl. 14:00 øvrige dage kl. 11.00. Spillerne skal være på spillestedet 

senest 30 min. efter rundens start. 

Turneringsform: Der spilles i klasserne 65+ og 50+. Spillere født i 1951 og tidligere spiller i 65+, 

medmindre de ønsker at deltage i 50+, og spillere født i årene 1952 - 1966 spiller i 50+. Turneringen 

spilles efter bestemmelser for Senior DM jf. skakhåndbogen §4.3.2. over 7 runder og den Elo-rates. 

Hvis der er mindre end 8 spillere i en af klasserne slås de sammen. 

Betænkningstid: 90 minutter til 40 træk plus 30 min. til resten. Tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1. 

Præmier: I hver klasse udsætter Dansk Skak Union to rejsepræmie på henholdsvis kr. 4.000,- og 

2.000,- der kan bruges som tilskud til Senior-EM eller Senior-VM. Herudover vil der være rating 

præmier i de to grupper. med ca. 30 deltagere i grupperne med følgende præmier: 

1.Præmie gavekort kr. 2.500,-  2. Præmie gavekort kr. 2.000,- 3. Præmie gavekort kr. 1.500, 

4.Præmie gavekort kr. 1.000,- 5. Præmie gavekort kr. 500,- (50% ved kontant udbetaling) 

Ratingpræmierne kan justeres værdimæssigt i forhold til deltagertallet f.eks. til 2x20 deltagere 

Bemærk: DM-titlerne og tilskud til deltagelse i internationale turneringer kan kun vindes af spillere, der 

er registreret i FIDE som repræsenterende en del af rigsfællesskabet. 

Korrektion: I forbindelse med præmiefordeling bruges almindelig korrektionsberegning (4.9.10.2 i 

Skakhåndbogen).  

Indskud: 250 kr., som betales i forbindelse med indskrivningen før start af 1. runde                 

Restaurant: Findes med varieret udvalg af mad og drikkevarer.                                       

Stævnemiddag: Onsdag d. 24 februar 2016                                                                         

Tilmelding: Senest d. 10. februar 2016 længere nede på denne side eller på skak.dk                              

Overnatning: Hotel Niels Juel eller vandrehjem ligger 45 minutters gang fra spillestedet) 
Hotel Niels Juel giver følgende tilbud på overnatning 

Enkeltværelse 600 kr. (normalt 1.225,-) pr. nat inklusiv morgenmad                                                          

Dobbeltværelse kr. 800,-(normalt 1.395,-) pr. nat inklusiv morgenmad.                                                
(ved overnatning hele ugen er indskuddet gratis) 

Events:                            

Onsdag d. 24. februar: Stævnefest: Pris kr. 375,- (1 velkomstdrink, 3 retters middag og kaffe)  

Fredag den. 26. februar kl. 17:00 – 19:00: Cognac smagning Pris kr. 175,-. 

Vores gave sponsor indbyder til en Meukow Cognac smagning og præsentere også sine vin- og 

champagne produkter                  

Til dette event serverer restauranten pølse- og ostebuffet til smagningen 

Under smagningen af de forskellige typer vil vi komme igennem cognac`ens historie og Meukow 

Cognacs historie. 

Kontakt:Finn Stuhr tlf.: 2546 8293 e-mail: koegeskak@gmail.com 
 

Med venlig hilsen                                                                                                                               

Køge Skakklub 

http://www.skaksnak.dk/index.html

