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XLX RILTON CUP
27 december 2021 – 5 januari 2022

Spelplats:

Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm, mitt i centrala Stockholm. Besök vår hemsida för mer information:
www.rilton.se/spellokal.html.

Spelschema:
DATUM
27/12–30/12
31/12
1/1
2/1-4/1
5/1

RILTON CUP
Rond 1–4: 15:00
Rond 5:
12:00
Spelledigt
Rond 6-8: 15:00
Rond 9:
12:00

Spelsystem:

9 ronder FIDE-Schweizer.

Betänketid:

40 drag på 90 minuter, därefter 30 minuter för resten av partiet, dessutom 30 sek tillägg/drag.

Registrering:

Registrering och betalning görs senast den 16 december till Stockholms Schackförbund. Spelare som
betalar sin startavgift innan den 1 december får en rabatt på 100 SEK. Startavgiften betalas på plusgiro
25 79 58-9 eller bankgiro 822-1301. Registrering sker via vår hemsida: www.rilton.se/anmaldig.html.
Efteranmälan i mån av plats kan göras i spellokalen före 11:00 på spelstartsdagen, mot en extra avgift på
100 SEK. De första 100 anmälda spelarna garanteras plats i tävlingen.

Personlig

Alla spelare måste genomföra personlig anmälan före 12:00, på spelstartsdagen. Tänk på att det kan ta lite
längre tid vid den personliga anmälan, då vi behöver kontrollera Covid-intyg. Kom gärna därför tidigare.

Anmälan:

Spelare som registrerat sig på (https://chess-results.com/Anmeldung.aspx?lan=6&tnr=581033) men inte
genomfört personlig anmälan, innan första ronden, kommer ej att lottas in. Personlig anmälan kommer
kunna genomföras i spellokalen och via hemsidan.

Hotell:

Rumsbokning sker via www.rilton.se. Där finns även mer information om hotellet. Pris per natt, inklusive
frukost, för enkelrum utan fönster är 660 SEK. Enkelrum standard 810 SEK. Dubbelrum utan fönster
(cabinrum en bädd) 760 SEK (bor man ensam i ett cabinrum är priset 660 SEK). Dubbelrum standard 915
SEK och 1015 SEK för trippelrum (tre bäddar). Garanterad tillgänglighet fram till den 1 december.

Rilton Cup

9 ronder. Öppen för spelare med ett Elo-tal på minst 2200, För juniorer födda 2000 eller senare med ett Elotal på minst 2000. För kvinnliga spelare med ett Elo-tal på minst 1700. De angivna Elo-talen ska ha funnits på
någon av FIDE:s Elo-listor i oktober-december 2021.

Startavgifter:

1100 SEK, FM 700 SEK. Spelare födda 2000 eller senare 600 SEK. GM, WGM, IM och WIM ingen
startavgift.
1:a 20000, 2:a 15000, 3:a 12000, 4:a 10000, 5:a 8000, 6:a 6000, 7:a 5000, 8:a 4000, 9:a 3000, 10:a 3000
SEK.
1:a 6000 SEK
1:a 3000, 2:a 2000 och 3:a 999 SEK per ratinggrupp. GM och IM tävlar inte om ratingpriser.
OBS! I Rilton Cup används Sofia-regler. Det vill säga ingen spelare får bjuda remi förrän efter 30 drag.

Huvudpriser:
Dampris:
Ratingpriser

Varken rating-, dam- eller huvudpriser delas. De högst rankade spelarna deltar inte i ratinggrupperna; Lagstadgad preliminärskatt
dras från alla priser. Elektroniska apparater är inte tillåtna i spelområdet och måste lämnas till arrangörerna, innan spelområdet
beträds. Spelaren måste finnas vid brädet senast 30 minuter, efter att ronden startat. I Riltonturneringarna utförs bordslottningen
utan politisk hänsyn.
Uppdateringar för detta års upplaga av Riltonturneringen:
På grund av den rådande Corona-pandemin kommer färre spelare än normalt garanteras plats. För nuvarande gäller 100 spelare.
Detta kan justeras upp/ner beroende på vilka regler och rekommendationer som utfärdas av myndigheter och andra.
Riltonkommittén förbehåller sig därför rättan att anpassa sig efter sådana regler och rekommendationer samt utvecklingen av
pandemin.
•

Arrangören anser att säkerheten för deltagarna och funktionär är av högsta prioritet, även om det inte kan finnas en
100% garanti.

•

Åtgärder för att minska risken för smittspridning kommer att inrättas i spellokalen i enlighet med de svenska
rekommendationer som tas fram av Regering och myndigheter.

•

Vid ankomsten till spellokalen ska alla spelare, medföljande personer och funktionärer kunna uppvisa antingen ett
negativt Covid-19-test som inte är äldre än 48 timmar, ett tillfrisknandebevis eller ett COVID-pass för vaccination
enligt EU-regler. Kan du inte uppvisa något av detta kan du inte delta i tävlingen. Det finns många ställen i närheten
(t.ex. på Vasagatan 36 och Vasagatan 40) där du på egen bekostnad (cirka 500 kronor) kan erhålla ett sådant intyg.
Spelarna kan även bli föremål för ett självtest under tävlingen.
Det går att läsa om olika covidbevis på krisinformation.se.
Covid-bestämmelserna kan komma att ändras det går att läsa om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

•
•

Stockholms Schackförbund & Riltonkommittén
Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm

Tel: 08-669 36 54, 073-613 19 73, Fax: 08-669 64 44,
E-post: kansli@stockholmsschack.se
Hemsida: www.rilton.se

