STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND

INBJUDAN TILL JUNIOR-LAG-DM 2022
Härmed inbjuds klubbarna inom Stockholms Schackförbund till Junior-Lag-DM som spelas på
Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9B (T-bana Zinkensdamm). Tfn 08- 668 78 77.
Tävlingen spelas med femmannalag och alla spelare måste vara födda 2002 eller senare.
Junior-Lag-DM spelas i två grupper, Elitserien respektive Superettan. Denna inbjudan gäller enbart
Elitserien. Alla lag spelar i en Bergergrupp, 5 ronder.
OBS!
Vi använder Sveriges Schackförbunds medlemsregister, alla spelare måste vara tävlingsregistrerade
innan första ronden.
Tävlingen kommer att ELO-registreras.
Vi tillämpar samma tävlingsbestämmelser som Lag-DM, med undantag för lagstorlek, starttid,
ranking, betänketid, upp- och nedflyttning och tävlingsdomare. Spelarna måste inordnas i
rankingordning, med Elo-tal från 2022-02-01 enligt följande:
1. Elo-Snabb
2. Elo-Lång
3. Elo-Blixt
4. Spelaren anses ha ratingtalet 0.
Den ordningen gäller sedan hela Junior-Lag-DM. Inga utländska spelare tillåts.
Obs! En spelare som inte kommit på plats senast 15 minuter efter start av ronden, kan ersättas med
reserv. Finns ingen reserv, blir det W.O. på det bordet.
Betänketid: 45 min. + 10 sek/drag.
Följande förstalag inbjudes att spela i Elitserien; Farsta SK, Kristallens SK, SK Rockaden, SS 4
Springare, Trojanska Hästen och Wasa SK.
Dessa har alla tackat ja till att delta, välkomna!
De två lag som kommer sist i Elitserien flyttas ned till Superettan nästa år, de två bästa förstalagen
i Superettan flyttas upp till Elitserien nästa år.
Varje klubb deltar med endast ett lag i Elitserien, för att så många klubbar som möjligt ska kunna
vara med.
Spelschema

Elitserien

Lördag 19 feb
Lördag 19 feb

kl 14.00 – 16.00
kl 16.15 – 18.15

Söndag 20 feb
Söndag 20 feb
Söndag 20 feb

kl 12.00 – 14.00
kl 14.15 – 16.15
kl 17.00 – 19.00

Spelare har rätt till 1 timmes lunchrast.
Ni har alla bekräftat ert deltagande. Vänligen sätt in anmälningsavgiften, 300 kr per lag, på
Stockholms schackförbunds plusgiro 25 79 58–9.
Folkhälsomyndigheten har nyligen släppt restriktionerna, men pandemin är inte över. Under
tävlingen kommer cafeterian att hålla öppet. Vi rekommenderar medföljande vuxna att i första
hand vistas där och inte i spellokalen.
För Ungdomsutskottet / Leif Stenberg och Svante Wedin

