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BACK ON THE STREET!

Freden er forbi venner~Efter et par sæsoner med diverse vattede redaktører,
der,når bølgerne gik iøjs~,kun udsendte 1-2 numre årligt,har skakskriben
ternes svar på Ernest Hemmingway atter overtaget posten som chefredaktør.

På utallige opfordringer,bla i Skakbladet,
sidde~ du nu med sæsonens første nummer af
Interne Træk i hånden.Mange timers fornøjelig
læsning venter forude - Interne Træk vil atter
udkomme 1 gang hver måned,og det i en stil,
så fræk,afslørende og nådesløs at Ekstra Bladet
vil virke som en avis for tøsedrenge.
Men lad nu ikke denne noget hårdkogte indled
ning holde nogen tilbage.HUSK: Interne Træk
er først og fremmest JERES blad.Alle er meget
velkomne til at skrive,og resultater,partier,
rygter,vitser osv modtages med glæde af:

Søren Petersen
Spurvehøjvej 2o (st.th)
2650 Hvidovre
ol - 49 96 89

HØJT AT SKRYDE - DYBT AT FALDE.
Sidste års kæmpeoverraskelse i Mesterklassen,Karsten Andreasen,der i en
alder af 22 stadig spiller skoleskak,har netop debuteret i en koordineret
turnering.Som startrating fik han 1900,hvilket som bekendt betyder mester
spiller,og det var han meget stolt af .Ja,han var så stolt,at han i vidners
påhør påstod at være en langt bedre skakspiJ_ler end undertegnede, der har
langt over de famøse 1900.Se hvordan det gik - inde i bladet"



SKAK - DE TUSINDE UNDSKYLDNINGERS SPIL.

Flittige læsere af Skakbladet vil vide,at næsten hver eneste gang en
spiller skriver referat fra en halvdårlig turnering,ja så er han fuld
af (dårlige) undskyldninger.Enten har han været forkølet,haft hovedpine,
diarre eller andre forhåndenværende sygdomme,eller også har der været
for koldt/varmt i lokalet,runden har startet for sent/tidligt eller
maden har været for dårlig
Også i korrespondanceskak findes der utallige undskyldninger - men
følgende pragteksemplar overgår alle jeg hidtil har mødt:

M.Bozzo.Italien - S.Petersen9DK.H.Klassen.
Jeg har netop spillet 15. - Sd4,men hvid klarer sig udmærket med f.eks.
16.Sh4.Til min store forbløffelse (det er jo korrespondanceskak) modtog
jeg: 16.Sxd4 og med o (nul) dB.ges betænkningstid satte jeg ham mat med
16. - Dxg2 ! Og så kom perlen:

Kære Skakven!
Tillykke med sejren.Det var et godt parti (???).Norm~lt laver jeg ikke
sådanne fejl,men jeg har fået grøn stær på begge øjne og skal snart
opereres Venlig hilsen osv.

JA, GODAW DO.



Ak ja,de naive mandfolk.

På grund af talrige forespørgsler bla fra

Henrik Eriksen,Leif Redke og Thomasen

bringer vi hermed et kraftigt dementi:

NEJ,DER ER ABSOLUT IKKE PLANER OM AT

BRINGE WINNIE SØRENSEN SOM FOLDE-UD-PIGE

I JULENUMMERET!

Interzoneturneringen.

Her deltager Bent Larsen,der som bekendt ikke er medlem af Rødovre Skak

klub.Men derfor har en række af vores spillere i sommerens løb deltaget

i et par internationale stormesterturneringer.Det har på trods af utallige

trusler og bestikkelsesforsøg været komplet umuligt,at vriste et referat

ud af de adspurgte,så I må desværre nøjes med de (triste) kendsgerninger:

Copenhagen Open. Gruppe Points Runder Gl.rating Ny rating
-- - --

Karsten.Andreasen 2 4 8 1900 1882 HA-HA

Teddy Andersen 2 3t 8 1717 1738

Jacob Rubin 3 5 8 1671 1658

Jan Nielsen 3 4 8 1392 1446

Vesterhavsturneringen.

Finn Bonnez ? 3t 7 1843 1846

Lars Villinger ? 5 7 1642 1724

Jan Nielsen ? 4t 7 1446 l5o5

Desuden deltager Søren Drejfeldt i en turnering i Odense.Udførligt

referat følger i næste nummer.



RØDDVREMESTERSKABET
Rødovremesterskabet i skak-1982

Som sædvanlig starter vi sæsonen med Rødovremesterskabet,

der også er åbent for spillere uden for klubben. Turnerin

gen spilles over seks tirsdage kun afbrudt af generalforsam

lingen d. 28,september. Alle dage startes præcis kl.19.15.

Spillerunderne er d. 31.august, 7., 14., og 21.september,

samt 5. og 12.oktober.

Indskuddet, der ubeskåret går•til præmier, er i mesterklassen

5o kr., i 1., 2. og 3.klasse 4o kr.

Tilmelding enten på den opsatte liste i klubben eller tele

fonisk senest den 29.august på tlf. ol-49 66 76 (Peter Rank).

Turneringsreglement for Rødovremesterskabet

1. Turneringen spilles efter F.I.D.E's regler for skakspil

let, således som de ligger oversat ved Dansk Skak Unions

foranstaltning.

2. Turneringen afvikles over seks runder efter Monrad-system,

på de af bestyrelsen fastsatte spilleaftener.

3. Spillerne inddeles i Mesterskabsklasse, 1. , 2. og 3.klasse,

efter styrke (ratinglisten er afgørende). Vinderen af en

klasse (1.,2. eller 3.klasse) i forrige Rødovremesterskab

har ret til uanset ratingtal at rykke en klasse op. Vin

deren af Rødovremesterskabet forrige år har ret til uanset

ratingtal at deltage i mesterskabsklassen.

4. Præmier: Vinderen af mesterskabsklassen erhverver titlen

"Rødovremester i skak" og den udsatte ærespræmie. Alle

placeringer og præmier afgøres ved ligestilling i points

med almindelig korrektion, dog fratrækkes den dårligst pla

cerede modstanders pointsum • Ved ligestilling efter.kor-



rektion deles præmierne.

Der udsættes en præmie for hver 4.påbegyndte spiller i

klassen.

5. Spille- og betænkningstid:

Spilletiden er kl. 19.15 - 23.15.

Betænkningstid: 36 træk i l time og 3 kvarter (lo5 mi

nutter), derefter 15 minutter til resten af partiet.

Opsparet tid kommer senere træk til gode.

6. Specielle regler: efter de første 36 træk er udfort

gælder følgende regler.

Partiet er remis

a) ved pat.

b) ved overenskomst mellem spillerne.

c) ved evig skak, (dvs. samme stilling opnåes tvungent).

d) ved begge spilleres tidsoverskridelse

e) i tekniske remisstillinger (afgøres af turneringsle

deren). F.eks. er en stilling, hvor hver spiller

har konge og en let officer tilbage, teknisk remis.

f) en spiller kan kræve remis såfremt modstanderen ikke

har nogen matsættende brik tilbage; her undtaget

bonde, der kan forvandles til matsættende brik.

Tre gange samme stilling er derimod ikke remis.

På turneringslederens initiativ kan en stilling, som ikke

er teknisk remis, men som ikke ~ndeholder helt åbenbare

muligheder for gevinst, og som giver indtryk af, at der

viderespilles på tiden, dømmes remis.

7. Alle tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsledereR. Disse

afgørelser kan appeleres til turneringskomiteen, der er

den højeste myndighed. Turneringskomiteen udgøres af be

styrelsen. Turneringskomi~eens ~f~ørelser er inappellable.


