
  

 

15-01-2018 

Pokalturnering for 4-mandshold 2018  
Kvalifikationsstævner i Sydjysk Hovedkreds    
Endelig indbydelse. 
 

Sydjysk Hovedkreds har hermed fornøjelsen af at indbyde alle klubber i Sydjysk Hovedkreds til 
dette års pokalturnering for 4-mandshold. Turneringen gælder som kvalifikation til DSU’s 
pokalfinalestævne Pinsedag, søndag den 20/5-2018 i Svendborg. 
 
Der spilles 3 indledende kvalifikationsstævner, og de bedste hold fra disse stævner går videre til 
et afsluttende stævne, der giver adgang til Pinsens finalestævne 
 
De indledende stævner er: 
 
Haderslev, mandag, den 26. februar kl. 19:00 
Grindsted, onsdag, den 28. februar kl. 19:00 
Evans, Vejle, torsdag, den 8. marts kl. 19:00 
 
Tilrettelæggelsen af stævnerne afhænger af antal deltagende hold; det tilstræbes at der spilles 
3-4 runder, således at stævnerne kan afsluttes ca. kl. 23:00. De to bedst placerede hold fra 
Bredderækken og Eliterækken i hvert stævne går videre til det afsluttende stævne. 
 
Det afsluttende stævne spilles i Kolding hos Springeren, lørdag, den 7. april fra kl. 12:00. 
Der spilles op til 5 runder, afhængig af antal deltagende hold. Afslutning ca. kl. 17:00. 
De to bedst placerede hold fra Bredderækken og Eliterækken kvalificerer sig til finalestævnet  
Pinsesøndag. 
 
 
Holdopstilling: 
Hvert hold består af 4 spillere plus evt. 1 reserve.  
For hvert hold udarbejdes en holdopstilling (styrkeliste), rækkefølgen i denne styrkeliste skal 
følges ved hver match. Får klubben et nyt medlem efter tilmeldingen, kan dette medlem 
indsættes på holdet, såfremt spilleren er registreret hos Dansk Skak Union; for deltagelse i 
Pinsestævnet skal vedkommende være tilmeldt senest d. 20. april.  
Hver klub kan stille med lige så mange hold, de har lyst til, så længe de overholder DSU’s 
reglement for pokalturneringen.  
 
  



  
 
Der spilles i følgende rækker: 
Juniorrækken (ingen spillere må være fyldt 20år d. 1. jan. 2018, der kan dannes hold på tværs af klubber) 
Seniorrækken +50 (alle spillere skal være fyldt 50 d. 1. jan 2018, der kan dannes hold på tværs af klubber) 
Seniorrækken +65 (alle spillere skal være fyldt 65 d. 1. jan 2018, der kan dannes hold på tværs af klubber) 
Bredderækken (ratinggennemsnit (standard skak pr 1. jan.) for de 4 højest ratede må ikke overstige 1800) 

Eliterækken 
Der er fri tilmelding til Pinsestævnet for junior- og seniorhold, så deltagelse i kvalifikationsstævnerne er ikke 
obligatoriske for disse hold, men vi håber alligevel at holdene har lyst til at prøve formen af og deltage i 
stævnerne. 

 
Spilleregler: 
Der spilles efter FIDEs regler for skakspillet pr 1. januar 2018 (herunder tillæg A4) samt Dansk 
Skak Unions regler for pokalturneringen, som kan findes i Skakhåndbogen, afsnit 5. 
Bemærk: Som et forsøg i 2018 tæller matchpoint før brætpoint (Hovedbestyrelsesbeslutning i 
december). 
Betænkningstid: Hver spiller har 20 minutter + 5 sekunder pr. træk fra træk 1 til hele partiet. 
Rating: Partierne vil blive hurtigskakratet. 
 
Indskud: 200 kr. pr hold. 
Præmier: hele indskuddet går til præmier (i både de indledende og det afsluttende stævne), 
præmiefordeling fastsættes, når antallet af tilmeldinger kendes. 
 
Tilmelding til: hold@sydjysk-hk.dk senest lørdag, den 17. februar med angivelse af: 

• Holdnavn (klub, række og nummer). 

• De deltagende spillere (for hvert hold) med standardratingtal pr 1. januar 2018 (for 
junior- og seniorhold skal fødselsår endvidere oplyses). 

• Holdleder med telefonnummer og e-mail adresse. 

• Hvilket indledende stævne holdet vil deltage i. 
For junior- og seniorhold, der ikke ønsker at deltage i kvalifikationsstævnerne er 
tilmeldingsfristen søndag, den 8. april. 
 
Vi håber, rigtig mange hold har lyst til at deltage – vi ser frem til at høre jer. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
På arrangørernes og Sydjysk Hovedkreds’ vegne 
 
Vagn Lauritzen 

http://skak.dk/images/skakhaandbogen/version_15_8/skakhaandbogen_version_15_8_afsnit_5.pdf
mailto:hold@sydjysk-hk.dk

