
Bededagsturnering 
Turneringsform: Hurtigskak for 4
inddeles (uafhængigt af indskudspris!) i 
snittet af holdets 4 højst ratede spillere. 

Der anvendes 3-pointsystemet
på både brætpoint og matchpoint; brætpoint går forud for matchpoint, og 
runderne lægges efter schweizersystem på basis af brætpoints. Der spilles 7 
runder, afhængig af deltagerantal kan der være seedning.

Præmier: Mininum 100% af indskuddet.

Spilledag: Fredag den 16. maj
  med start kl. 1000 og slut ca. kl. 19

Spillested:  Brobjergskolen
  Frederiks Allé 20,  Århus

Indskud: Afhænger af holdets rating 
(gennemsnit af de 4 højstratede spillere):

1000 - 1599: 200,- 
1600 - 1999: 300,- 
2000 -  -----: 400,- 

Juniorer halv pris! (dvs. født 1
end 4 spillere er det antallet af seniorer, der afgør holdets indskud 
eksempel: Et hold med 3 juniorer og 2 seniorer og en gennemsnitsrating på 
1500 betaler halvt indskud: 150 kr (2x50 + 2x25). Antallet af juniorer skal 
oplyses ved tilmelding! 

Tilmelding til én af følgende:

  Tom Petri �  61 33 71 28
   eller  �  formand@nordre.dk

  Poul Erik Nielsen  �  86 19 27 23

            eller � poulerik@nordre.dk

senest mandag den 12/5
ved senere tilmelding  
ingen deltagelsesgaranti. 

Ved tilmelding angives samtlige 
navne og ratingtal, holdnavn, antal juniorer 
og kontaktperson med telefonnummer

Forplejning: Som altid venlig betjening og rimelige priser!

Bededagsturnering - Bededag Classic

Hurtigskak for 4-mandshold + evt. reserver. Holdene 
inddeles (uafhængigt af indskudspris!) i præmiegrupper efter rating
snittet af holdets 4 højst ratede spillere.  

pointsystemet (det fra fodbold så kendte 3/1/0
på både brætpoint og matchpoint; brætpoint går forud for matchpoint, og 
runderne lægges efter schweizersystem på basis af brætpoints. Der spilles 7 
runder, afhængig af deltagerantal kan der være seedning. 

100% af indskuddet. 

Fredag den 16. maj 
og slut ca. kl. 1930.    

Brobjergskolen  
Frederiks Allé 20,  Århus 

Afhænger af holdets rating  
højstratede spillere): 

 kr    
 kr 
 kr 

(dvs. født 1-1-1994 eller senere). På hold med mere 
end 4 spillere er det antallet af seniorer, der afgør holdets indskud 

med 3 juniorer og 2 seniorer og en gennemsnitsrating på 
1500 betaler halvt indskud: 150 kr (2x50 + 2x25). Antallet af juniorer skal 

til én af følgende: 

61 33 71 28 
formand@nordre.dk 

86 19 27 23 

poulerik@nordre.dk 

senest mandag den 12/5,  

 

Ved tilmelding angives samtlige spilleres  
navne og ratingtal, holdnavn, antal juniorer  

person med telefonnummer.  

Som altid venlig betjening og rimelige priser! 

Gamle og unge mødes ...

... og vindere findes!

Bededag Classic 

hold + evt. reserver. Holdene 
efter rating-gennem-

(det fra fodbold så kendte 3/1/0-pointsystem) 
på både brætpoint og matchpoint; brætpoint går forud for matchpoint, og 
runderne lægges efter schweizersystem på basis af brætpoints. Der spilles 7 

1994 eller senere). På hold med mere 
end 4 spillere er det antallet af seniorer, der afgør holdets indskud – 

med 3 juniorer og 2 seniorer og en gennemsnitsrating på 
1500 betaler halvt indskud: 150 kr (2x50 + 2x25). Antallet af juniorer skal 

                

 
Gamle og unge mødes ... 

og vindere findes! 


