med Pia Cramling

Helgen bjuder på schackträning, snabbschacktävling, lyxspa, simultan och god gemenskap!

10-12 december 2021 på Elite Palace Hotel i Stockholm
Äntligen kan vi träffas och spela schack igen! Det senaste årets schackboom och ”Queens Gambit”effekten har gett oss många nya kvinnliga schackspelare. Under pandemin har vi hållit det kvinnliga
schacknätverket igång med träffar på Zoom och onlineturneringar. Nu vill vi ge både gamla som nya
damer och tjejer inom schacket en möjlighet att lära känna varandra och träna och spela schack
under trevliga former.
Oavsett om det är din allra första tävling eller om du tillhör Sveriges damelit är du varmt välkommen!

Program:
Fredag
18.30-19.00 Välkomstdrink och mingel
19.00-22.00 Problemkväll med Pia Cramling
Vi löser schackproblem tillsammans i par och Pia bjuder på kluringar av olika svårighetsgrader

Lördag
09.00-12.00 Spatid (halva gruppen)
09.00-12.00 Träning med Pia (halva gruppen)
12.00- 13.00 Lunch
På eftermiddagen inleder vi en snabbschackturnering
som avslutas på söndagen.
Snabbschacksturnering betänketid 15 minuter + 5
sekunder per drag. Turneringen spelas med 7 ronder
FIDE-schweizer. Turneringen är ELO-registrerad.
13.00-14.00 Rond 1
14.00-15.00 Rond 2
15.00-16.00 Rond 3
16.00-17.00 Rond 4
17.00-18.00 Rond 5
18.00-19.30 Middag
19.30-21.30 Simultan med Pia Cramling

Vågar du utmana Pia Cramling?

Söndag
09.00-12.00 Spatid (halva gruppen)
09.00-12.00 Träning med Pia (halva gruppen)
12.00-13.00 Lunch
Fortsättning snabbschacksturnering
13.00-14.00 Rond 6
14.00-15.00 Rond 7
Prisutdelning ca 15.00
Priser i form av presentcheckar på Elite Hotels till 1:an, 2:an 3:an samt bästa orankade spelare

Spellokal och boende
Elite Palace Hotel, St Eriksgatan 115, Stockholm, 08-566 217 00. Förmånliga priser inklusive matpaket
och spa genom Sveriges Schackförbund, ange att du ska spela damweekend vid bokning.

Anmälan
Görs genom mail till damschack@schack.se senast den 1/12. 16 platser finns, först till kvarn.
Observera att aktuellt medlemskap i SSF krävs (Kontakta SSF om du behöver hjälp att ordna
medlemskap)
Ingen startavgift!

Kontakt
Ofelia Thörnqvist
Tel: 018-36 46 00 (kl 08-15 vardagar)
E-post: damschack@schack.se

