Forslag til ny struktur for 8. Hovedkreds’ Holdturnering

•

Forslaget: Hovedkredsens holdturnering deles op i to spor, et, der spiller på søndage, og et, der spiller
på hverdage (ma-fr).

•

Begrundelse for forslaget: A: Mesterrækken ønskes fyldt op, ideelt set med otte hold, men, hvis det
skaber en bedre balance i søndagsporet, med seks hold. B: Det vil være ønskeligt at komme bort fra
den situation, at hold, der vinder A-rækken, fravælger at rykke op i Mesterrækken med den
begrundelse, at deres spillere ikke ønsker at spille om søndagen.

•

Kamppoints kommer til at tælle før brætpoints, da dette længe har været normen i de skakforbund, vi
sammenligner os med.

•

I hverdagssporet har holdene seks spillere. Formålet er at hjælpe de klubber, der har svært ved at finde
otte spillere til holdkampene samt at gøre det lettere for større klubber at stille flere hold.

2.1. Organisation:
2.1.1. I søndagssporet oprettes der en Mesterrække med 8 (evt. 6) hold. Vinderen af Mesterrækken rykker
op i 2. Division. Den eller de øvrige række(r) består af de andre hold, der ønsker at spille om søndagen og
navngives 1. række, 2. række osv. Der er op- og nedrykning fra alle rækker, undtagen den nederste (kun
oprykning). I søndagssporet har alle hold otte spillere. Hvis der er seks hold i grupperne, spilles der slutspil
om op - og nedrykning mellem henholdsvis nr. 1, 2 og 3 og nr. 4, 5 og 6, nedrykningsslutspil dog ikke i den
nederste række.
2.1.2. Hverdagssporet består af hold med seks spillere:
- en A- og en B-række med 8 (evt. seks) hold.
Der er nedrykning fra A-rækken og oprykning fra B-rækken.
- en C-række med 4 spillere pr. hold. Der er hverken op- eller nedrykning fra C-rækken.
Som foreslået før sæsonen 2021-22 kan to klubber stille et fælles hold (fusionshold).

