
 

 

 

 

 

 
 

Junior-DM I Snabbschack 

2021 
 

2021 års Junior-DM i snabbschack spelas helgen 18 – 19 september enligt nedanstående 

klassindelning och schema. 
 

Klassindelning: 

A Födda 2001 – 2005 

B Födda 2006 - 2008 

C Födda 2009 – 2010 

D Födda 2011 - 2012 

E Födda 2013 - 
 

Speltider: 

Klass D Lördag 18 september, start kl. 10:00 

Klass A, B Lördag 18 september, start kl. 15:30 

Klass E Söndag 19 september, start kl. 10:00 

Klass C Söndag 19 september, start kl. 15:30 
 

Dessa speltider föranleds av Corona-pandemin, vi bör just nu inte vara fler än 50 personer i 

spellokalen samtidigt. Spelare och funktionärer prioriteras, övriga får hålla sig utanför. 

Alla klasser spelar 7 ronder FIDE Schweizer med betänktider enligt nedan. 

Anmälan sker genom att använda följande länk: 

https://member.schack.se/turnering/2575/anmalan senast 15 september, och samtidigt ska 

startavgiften, 100 kr i samtliga klasser, betalas in på plusgiro 25 79 58 – 9 (Stockholms 

Schackförbund). Tänk på att anmäla dig till rätt klass! För sen anmälan kostar 50 kr extra, 

och medges bara i mån av plats. 

Obs! Begränsat antal deltagare, skulle vi slå i taket kan du mejla till 

svante.wedin@stockholmsschack.se för att anmäla dig till en reservlista. Vi följer 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga, talet 50 ovan kan ändras. 
 

Det är inte säkert att cafeterian kommer att vara öppen, ta med egen förtäring. 

Klasserna A/B kommer att Elo-registreras för snabbschack. 

 

Betänketider: Klasserna A, B och C: 15 minuter + 5 sekunder/drag/spelare och parti. 

Klasserna D och E: 10 minuter + 5 sekunder/drag/spelare och parti. 

En matrast på 40 minuter kommer att läggas in i samtliga tävlingar vid ca 12-13 respektive 17– 

18. Detta meddelas före tävlingsstart. Tävlingen beräknas avslutas kl. 14:50 för klasserna D och 

E, och 20:50 för klasserna A, B och C. 

 

Priser A 700, 500 och 300 kronor 

B 500, 300 och 200 kronor 

C, D, E Pokaler till de främsta. 
 

Välkommen! 
 

För Ungdomsutskottet/Leif Stenberg och Svante Wedin 


