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Tyresö Schackklubb 

inbjuder till 

Tyresö JGP 2022 
Online! 

 
Datum:  Söndagen den 6:e mars 2022 
Spelplats: Din dator, lichess.org. 
 
Klasser:  A födda 02-05 Gymnasiet Betänketid: 10 min + 5 sek/drag 
 B födda 06-08 Högstadiet Betänketid: 10 min + 5 sek/drag 
 C födda 09-11 Mellanst. Betänketid: 10 min + 5 sek/drag 
 D födda 12- Lågstadiet Betänketid: 10 min/spelare 
 Och, utanför JGP-systemet, 
 E födda 09- Nybörjare Betänketid: 10 min/spelare. 
 
Alla klasser börjar kl. 11:00. A-C slutar ca kl. 17, D-E slutar ca kl. 16. 
Tävlingsform: 7 ronder Schweizer i samtliga klasser. 
Priser: A och B penningpriser, där ett pris lottas ut! C, D och E sakpriser till ca 
1/3 av deltagarna. Övriga i D och E får minnespris. Pris till bästa tjej i varje klass. 
 
Hur man gör för att skapa ett konto på lichess och gå med i ”Stockholms 
Schackförbund” 
En bra instruktion finns här. Obs! Du kan ha ett tjusigt användarnamn, men det 
är viktigt att du skriver ditt riktiga namn i profilen. Då blir det enklare för oss 
tävlingsledare att låta dig komma med i laget ”Stockholms Schackförbund”. Är du 
redan med i laget? Kom ihåg startavgiften nedan, och gå sedan direkt till 
registrering! 
 
Anmälan: För klasserna A-D är det viktigt att du är medlem i en schackklubb 
ansluten till Sveriges Schackförbund. Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter 
användarnamn, riktigt namn, födelseår och mejladress till jgp@tyresoschack.se 
senast 1 mars. Vid få anmälningar kan klasser slås ihop. 
Samtidigt ska startavgiften, 100 kr per deltagare i klasserna A-D, 50 kr per 
deltagare i nybörjarklassen, sättas in på vårt plusgirokonto 54 66 16 - 4. 
Tyresö SKs spelare deltar gratis! 
 
 
 

http://www.rockaden.com/dokument/Hjalp_till_lichess_JS_2020_11_28.pdf
mailto:jgp@tyresoschack.se%20?subject=Jag%20anmäler%20mig%20till%20Tyresö%20JGP


Registrering 
Logga in på lichess.org, välj lag ”Stockholms Schackförbund”. Då kan du se vår 
tävling med sina olika klasser. Välj din klass och klicka på ”Delta”, i god tid innan 
kl. 11:00! Då startar första ronden, och övriga ronder kommer att starta 
manuellt, håll utkik i chatten efter när nästa rond startar. Vi tänker lägga in 
lunchpaus (45 min.) i alla klasser vid 12-tiden. 
 
Det är jätteviktigt att du spelar helt själv, och inte tar hjälp av någon eller något. 
Normala fair-play-regler gäller. 
 
Priserna kommer att skickas ut per post, vi räknar med att du som medlem i 
klubb har angett din postadress, annars hör vi av oss och frågar! 
 
Varför inte ’live’, restriktionerna är ju borta? 
Orsaken är att Kumla skola, där vi brukar vara, renoveras under hela våren. Vi 
har inte lyckats hitta en lika bra ersättningslokal inom kommunen. 
 
Varmt välkomna! 
 
Upplysningar: Svante Wedin  070-626 62 40  
   Martin Skjöldebrand 070-794 86 67 
 

   Välkomna! 

mailto:svante.wedin@stockholmsschack.se
mailto:martin.skjoldebrand@stockholmsschack.se

