MINIOR LAG DM 2021
Minior-Lag-DM spelas lördagen den 23 oktober 2021 på
Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C, telefon 08-668 78 77
T-bana Zinkensdamm, därefter tre minuters promenad till Ringvägen 9 C, ny ingång till vänster
innan man kommer in på gården.
Tävlingen är öppen för klubblag och spelare födda 2008 eller senare,
man ska vara medlem i en klubb tillhörande Stockholms Schackförbund.
Tävlingen spelas i sju ronder Monrad.
Folkhälsomyndigheten har lyft restriktionerna, men pandemin är inte över. Så vi vill begränsa
antalet personer som vistas i lokalerna. Därför får endast spelare, lagledare och funktionärer vara
i Salongerna. Föräldrar mm lämnar sina barn vid entrén, och hämtar vid lunch och efter
tävlingen. Vi kanske tvingas begränsa antalet deltagande lag, och i så fall går vi efter att så
många klubbar som möjligt ska vara representerade.
Varje lag består av fyra spelare, med 1 - 2 reserver.
Betänketiden är 15 minuter + 5 sek per spelare och parti.
Spelet börjar klockan 11.00.
Lagledaren ska inkomma med aktuell laguppställning senast klockan 10.30 på speldagen.
Lagledaren ska se till att ingen med symptom på sjukdom spelar. Samma laguppställning
används sedan hela dagen. Glöm inte att registrera spelarna för spel innan! Det är inte
nödvändigt att placera laget i rankingordning, utan efter känd och förmodad spelstyrka.
Rankingtal för 1 oktober (Snabbschack) ska ändå anges på laguppställningen, eller 0.
Vi kommer att lägga in en matrast efter rond 3 ca klockan 13.20.
Sista ronden beräknas starta ca 17.00.
Cafeteria kommer inte att finnas, den lokalen byggs om. Så medtag egen förtäring.
Stockholms Schackförbunds tävlingsbestämmelser för Lag-DM kommer att användas, med
undantag för lagstorlek, starttid, laguppställning, betänketid, upp- och nedflyttning och
tävlingsdomare.
Startavgift 300 kronor per lag.Anmälan skall skickas till
Stockholms Schackförbund, UngdomsUtskottet, anmalan.uu@stockholmsschack.se.
senast onsdag den 20 oktober.
Samtidigt skall startavgiften sättas in på Stockholms schackförbunds plusgiro 25 79 58 – 9.
Obs! Pga Corona-pandemin kommer lokalerna att vädras flitigt, ta med varma kläder. Handsprit
och fysisk distansering kommer att tillämpas.
För Ungdomsutskottet/ Leif Stenberg, 070-260 80 93, och Svante Wedin, 070-626 62 40.

