Til holdlederne

Københavnsmesterskab for skoleskakhold 2019
Onsdag d. 6. marts kl. 10-15 på Mølleholmskolen, Mølleholmen 20, 2630 Taastrup
Kom i god tid: Der er registrering senest kl. 9.45 og velkomst samt orientering om regler m.m. kl.
10.00. Første runde startes kl. 10.15 præcis!

Regler københavnsmesterskaber for skoleskakhold
De vigtigste regler er god skoleskakånd (ro, god kamp, tak for kampen osv.).
Der spilles med almindelige skakregler og med skakur.
Hver spiller har 15 minutter. Man kan vinde på brættet eller hvis modstanderens tid rinder ud.
Et hold består af fire spillere fra samme skole. Et hold må godt have en eller to spillere med som reserve.
Spillerne på ens hold skal rangeres. Dvs. den bedste spiller af de fire er nr. 1, den næste nr. 2 osv.
En sejr giver 1 point, remis 0,5 point og nederlag 0 point.
A-rækken er for elever fra 0.-10. klasse B-rækken er for elever fra 0.-6. klasse C-rækken er for elever fra 0.3. klasse.
Der er tilmeldt 36 hold i C-rækken, 30 hold i B-rækken og 11 hold i A-rækken.
Der er diplom/medalje til alle deltagere samt skolepokaler til de deltagende skoler.

Vejledende turneringsplan:
Kl. 10.00:

Velkomst og orientering om regler m.m.

Kl. 10.15:

1. runde

Kl. 10.55:

2. runde

Kl. 11.40:

3. runde

Kl. 12.30:

4. runde

Kl. 13.15:

5. runde

Kl. 14.00:

6. runde

Kl.14. 50:

Præmieoverrækkelse

Der vil være mulighed for at købe drikke, snaks, frugt o.lign. i skolens kantine, men husk en madpakke.
Der er formiddagskaffe/the med brød til holdledere, turneringsledere og andre hjælpere.
Der bliver en kort frokostpause efter 3. runde.
Der vil være presse tilstede, som tager billeder fra stævnet. Vær opmærksom på, at hvis jeres børn bliver
valgt til at komme i et blad/avis/TV, så vil de gerne have jeres hjælp til at indhente tilladelse fra
forældrene.

Næste store skoleskakturnering er:
København open på Frederiksberg rådhus
Lørdag d. 15. juni 2019 kl. 10-16. Tilmelding på www.kbhskoleskak.dk.
Turneringen er både for begyndere og øvede skoleskakspillere.

Yderligere info:
www.kbhskoleskak.dk
sven@skoleskak.dk
tlf: 50 41 39 08

