’

Helgturnering i Stockholms Schacksalonger
fredag 26 augusti – söndag 28 augusti
Tävlingen kommer att ELO-rankas både för Snabbschack och standardschack.
6 ronder Schweizer-system med varierande betänketid.
Rond 1−3: 20 minuter per spelare, plus 5 sek tillägg per drag från drag 1.
Rond 4−7: 40 drag på 90 minuter, därefter 15 minuters tillägg, plus 30 sek tillägg per drag från drag 1.
Personlig anmälan i spellokalen senast 18:00 första dagen.
Spelschema:

Fredag 26/8

Lördag 27/8
Söndag 28/8

Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7

19:00
20:00
21:00
12:00
16:30
09:00
13:30

Startavgift:

700 kr för seniorer (GM & IM fri startavgift). (Anmälan på plats 800 kr).
Juniorer, födda 2002 eller senare 350 kr (Anmälan på plats 400 kr).

Entré:

I enlighet med kongressbeslut har entréavgiften ersatts med evenemangshyra,
som är inbakad i startavgiften.

Priser:

1:a pris 5 000 kr
2:a pris 2 500 kr
3:e pris 999 kr

Ett rating-pris, 800 kr, per grupp i grupper om cirka 12 spelare. Endast spelare med Elo-tal kan vinna ratingpriser!
Prisbeloppen gäller vid cirka 50 deltagare och kan öka eller minska proportionellt, beroende på antalet
startande. Inga priser delas vid lika poäng.
Enligt beslut av Skatteverket ska Stockholms SF hålla inne preliminärskatt på utbetalda prispengar.
Stockholms SF ska även betala arbetsgivaravgifter på priserna.
Tävlingen ingår i Stockholm Grand Prix.
Anmälan:

Anmälan sker genom webanmälan på följande länk: https://member.schack.se/turnering/3086/anmalan
Anmälda spelare kan ses på följande länk: https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10444
Det går även att anmäl sig via e-post på e-postadressen: kansli@stockholmsschack.se
Startavgiften betalas samtidigt in på Stockholms Schackförbunds plusgiro 25 79 58-9

Blixt

Stockholm Open-blixten spelas måndag den 29 augusti klockan 18:00 på Stockholms Schacksalonger.
Anmälan görs på följande länk: https://member.schack.se/turnering/3087/anmalan (personlig anmälan
sker senast 17:30). Anmälda spelare kan ses på följande länk:
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10445. Betänketiden är 3 minuter + 2
sekunder/drag. 11 ronder FIDE-Schweizer. Startavgift 150 kr (juniorer födda 2002 eller senare 100
kronor, GM, WGM, IM, WIM fri startavgift). Startavgiften betalas till plusgiro 25 79 58-9 före
tävlingen. Betalning på plats kostar 50 kr extra. Priser beroende på deltagarantal. Inga priser delas.
Stockholm Open blixten 2022 är Elo-registrerad för blixt-Elo.

Info:

Stockholms Schackförbunds kansli: 08-669 36 54 eller kansli@stockholmsschack.se.

Corona:

Stockholms Schackförbund ansluter till rådande restriktioner/råd från myndigheter.

