
   
ALLERØD SKAKKLUB     

 

Invitation: Nordsjælland Weekend EMT 2021 

Allerød Skakklub, DSU og 8. Hovedkreds indbyder til 5 runders koordineret EMT i weekenden 15.-17. januar 

2021. Turneringen er efterfølgeren til den traditionsrige NSU-turnering og byder på optimale spilleforhold i 

alle klasser. Der live-streames fra topbrætterne. 

 

Spillested: Allerød Kulturhus (biblioteket), Skovensvej 4, 3450 Allerød (få minutters gang fra Allerød 

Station). 

Der er gratis kaffe, te og vand inkluderet for spillerne hele weekenden. Kantine med øl, sodavand, 

ostemadder, slik m.m. findes på spillestedet. Lørdag og søndag mulighed for at købe en let frokost. 

Spilledage og tider: 

Fredag 15. januar 2021 kl. 19-24 

Lørdag 16. januar 2021 kl. 10-15 og kl. 15-20 

Søndag 17. januar 2021 kl. 10-15 og kl. 15-20 

Betænkningstid: 90 minutter pr. spiller til hele partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk. 

Turneringsform: 

Der inddeles efter dansk rating i schweizergrupper med 16 spillere i hver. I øverste gruppe spilles med 

Sofia-reglen (dvs. remistilbud er ikke tilladt de første 30 træk). Grupperne ELO-rates, hvis det er muligt. 

Det et tilladt at komme op til 30 minutter for sent til et parti. Partiet er tabt ved senere fremmøde. 

Spillernes mobiltelefoner skal være slukket under hele partiet. Tændt mobiltelefon = tabt parti. 

Indskud og tilmelding: 

Indskud 250 kroner; juniorer indtil 20 år 125 kroner; GM, IM, WGM og WIM gratis. 

Indskud betales i forbindelse med tilmelding på https://skak.nemtilmeld.dk 

Titelholdere bedes kontakte turneringslederne direkte vedrørende tilmelding. 

Bemærk tilmeldingsfrist: 10. januar 2021 kl. 20.00 – vi har maksimalt plads til 80 spillere. 

Garanterede præmier: 

Øverste mesterklasse: 4.000 kr. – 1.500 kr. – 1.000 kr. – ratingpræmie 700 kr. 

Øvrige grupper: 1.000 kr. – 800 kr. – 600 kr. – ratingpræmie 500 kr. 

Ved ligestilling i point afgøres præmierne ved korrektion. 

https://skak.nemtilmeld.dk/


 

Turneringsledere og yderligere oplysninger: 

Jesper Fris, E: jesperfris@hotmail.com; T: 28 89 09 97 

Lars Johansen, E: Spurvevang@youmail.dk, T: 25 16 07 77 

Anders Rossen-Jørgensen, E: androssen@hotmail.com T: 52 17 49 72 

Særlige forhold grundet Corona/Covid 19-situationen: Turneringen afvikles ifølge de regler og 

retningslinjer, som myndighederne har fastsat, og som gælder på tidspunktet for turneringens afholdelse. 

Det indebærer mulighed for aflysning af hele turneringen, enkelte runder eller partier med kort varsel samt 

mulighed for, at turneringen spilles med færre deltagere, færre grupper eller en anden gruppeinddeling 

end forudsat. Indskuddet refunderes til tilmeldte, der ikke kommer til at spille. 

De konkrete forhold på spillestedet, herunder adgang til analyserum, kantine m.m. kan også blive påvirket 

af eventuelle restriktioner. 
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