
Sønderjysk EMT 2015 
 

for skoleskakspillere afholdes lørdag den 7. november 2015 kl. 9.30 

på Aabenraa Friskole, Bjerggade 26, 6200 Aabenraa. 

 

Turneringen er åben for alle skoleskakspillere i Sønderjylland. Der spilles i nedenstående grupper. 

Afhængig af antal tilmeldinger kan grupper slås sammen eller deles. 

 

Gruppeinddeling:  

 

Gruppe A: Spillere født 19951998 

 

Gruppe B: Spillere født 19992000 

 

Gruppe C: Spillere født 20012002 

 

Gruppe D: Spillere født 20032004 

 

Gruppe E: Spillere født 20052006 

 

Gruppe F: Spillere født 2007  

 

Gruppe G: Begyndere (højst 1 år skoleskak) 

 

Gruppe X: Forældre, chauffører m.m. 

 

Betænkningstingstid mm.: 30 minutter pr. spiller pr. parti. Der spilles 6 runder i hver gruppe. Er  

der færre end 7 spillere i en gruppe, spilles alle mod alle. Ny runde starter, når alle partier i  

gruppen er spillede. I gruppe X spilles alle mod alle. Ved større deltagerantal end 6 deles gruppen. 

 

Kvalifikationsregler for deltagelse i Danmarksmesterskabet: 

 

I hver aldersgruppe kvalificerer 1 spiller pr. 10 deltagere sig til deltagelse i DM;  

dog har enhver kreds ret til at sende mindst 2 spillere pr. aldersgruppe. 

 Man kan ikke kvalificere sig fra gruppe G og gruppe X. 

 

DM afholdes i Ollerup den 27. 29. november. 

 

  



Program: 

 

9.30 Ankomst og velkommen 

 

9.40: 1. runde starter! 

 

I hver gruppe starter runderne, så snart den foregående runde er færdig, og næste runde er lagt. De  

første grupper vil sandsynligvis være færdige mellem kl. 13 og kl. 14. 

 

Præmieuddeling vil finde sted efterhånden som grupperne færdigspilles. Der er præmie til mindst  

hver 3. spiller og diplomer til alle deltagere. 

 

Deltagerindskud: Deltagelse er gratis. 

 

Forplejning 

 

Der vil være kantine, hvor der kan købes pølser med brød, franskbrød m. ost, kaffe, sodavand og 

kage / slik til rimelige priser. 

 

Tilmelding: 

 

Tilmelding med navn, klub samt fødselsdag og år sker til Per Gejl Jørgensen, enten på 

pgj@bbsyd.dk  eller mobil  7175 2242, så vi har den senest onsdag den. 4. november 2015 kl. 18.00. 

Tilmelding til gruppe X kan ske på spillestedet 

 

Spørgsmål rettes ligeledes til Per Gejl Jørgensen. 
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