KRISTALLENS VÅRTURNERINGAR
2019
Kristallens SK arrangerar

ELO-TURNERING
för spelare med ELO-tal över 2000 och mästarklasspelare
samt

ELO-TURNERING
för spelare med ELO-tal under 2000
Spelform: ELO:

9 ronder schweizer i ELO över 2000 och 7 ronder schweizer för
spelare med ELO under 2000.

Domare:

FA Mikael Näslund

Spellokal:

Garbosalen, Katarina Södra Skola, Katarina Bangata 41,
Södermalm, Stockholm.

Speltider:

Torsdagar 18:30 – ca 23:00. Första ronden spelas 17/1.
Därefter: Se spelschema nedan. Observera att sista ronden inte får
skjutas upp.

Dragserie:

FIDE-tid: 40 drag på 1½ timme, därefter resten av partiet på 15
minuter med 30 sek tillägg per drag från drag 1.

Priser:

ELO över 2000: 4500 kr, 1800 kr, 1500 kr, 999 kr och 500 kr
(gäller vid 24 deltagare).
ELO under 2000 : 999 kr, 800 kr, 600 kr och 400 kr.

Anmälan:

Via e-post till tvl@kristallen.org. Startavgiften betalas in
på bg 5882-7296, Kristallens SK, senast 10/1.
OBS! Antalet platser är begränsade!
Den som inte är medlem i Kristallen behöver uppge namn, klubb,
klass, Fiderating, telefonnummer (hem, arbete & mobil), epostadress och postadress.

Startavgift:

ELO över 2000: 600 kr.
ELO under 2000: 350 kr.
KSK-juniorer: 200 kr.
WGM, WIM, GM och IM ingen startavgift. FM och WFM 400 kr
(i ELO över 2000).
För mer information eller eventuell dispens till ELO-turneringen
kontakta tävlingsledningen per e-post tvl@kristallen.org eller ring
Claes-Göran Westerberg tel. 070-570 26 09

Information:

Alla priser delas vid ev. lika poäng.
Bägge grupper kommer att ELO-rankas.
Toleranstiden är 15 minuter, dvs. ankomst till partiet senare än 15
minuter efter rondstart räknas som förlust.
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Hängpartier spelas efter överenskommelse med tävlingsledningen
på de torsdagar när det ej är ordinarie rond eller på Salongerna för
övriga veckodagar.

Gällande uppskjutna partier i ELO över 2000:
Uppskjutna partier i en schweizergrupp måste normalt spelas
senast tisdagen före nästkommande jämna rond, dvs partier från
rond 1-2-3 måste spelas före rond 4; 4 och 5 före rond 6; 6 och 7
före 8; hängpartier från rond 8 måste färdigspelas senast söndagen
före rond 9. Rond 9 får ej skjutas upp.
Gällande uppskjutna partier i ELO under 2000:
Uppskjutna partier i en schweizergrupp måste normalt spelas
senast tisdagen före nästkommande jämna rond, dvs partier från
rond 1-2-3 måste spelas före rond 4; 4 och 5 före rond 6;
hängpartier från rond 6 måste färdigspelas senast söndagen före
rond 7. Rond 7 får ej skjutas upp.
Personuppgifter:

Kristallens Schackklubb behandlar Dina personuppgifter i
enlighet med vad som kommer att framgå på klubbens hemsida
innan matchstart.

