Inbjudan till

Kadettallsvenskans kval
9-10 maj 2015
Kvalspelet
Tävlingen spelas på två kvalorter med sexmanna klubblag och är öppen för spelare födda 1999 och
senare. Deltagande klubbar väljer själva kvalort och har rätt att fördela sina lag mellan orterna. Det
ska i så fall klart framgå var klubbens första-, andralag osv spelar.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till kansliet@schack.se senast onsdag 29 april. Samtidigt betalas
startavgiften in direkt till respektive arrangör. Startavgiften är 500 kronor. Om startavgiften betalas in
före sista anmälningsdag är den 300 kronor. Anmälan ska innehålla lagledarens/lagledarnas namn, epostadress och telefonnummer samt uppgift om antal lag och var dessa ska spela.

Spelarregistrering
Spelare ska vara spelarregistrerad för föreningen i SSF:s medlemssystem senast sju dagar före match.

Betänketid
Betänketiden är 45 min + 10 sek per drag/ spelare och parti i kvalet.

Stockholm

Göteborg

Logiförslag: Grupplogi i spellokalen med frukost
kan fås för 160 kr
Mercury Hotel Stockholm South 0771-446688

Logiförslag:
Kville hotell och vandrarhem 031-7441440
Spar hotell, Majorna 031-7510700
Spar hotell, Gårda 031-7520300

Arr: SK Rockaden Stockholm
Kontakt: Leif Stenberg, 0702-602210
leifstenberg13@hotmail.com
Spellokal: Hägerstensåsens medborgarhus,
Riksdalervägen 2
Pg: 553255-1

Arr: Nolereds SK
Kontakt: Mats Harrén, 0705-441829
mats.harren@gmail.com
Spellokal: Noleredsskolans matsal i Torslanda
Pg: 675034-3

Mer information, regler och spelprogram finns på www.schack.se/kadettallsvenskan. De tre främsta lagen i
varje kvaltävling kvalificerar sig till finalen, som spelas 14-16 augusti 2015 med någon av finalklubbarna som
arrangör. Allmänna frågor om Kadettallsvenskan kan ställas till Mats Sjödin i UTK som nås på
mats.sjodin@schack.se eller 0707-760463.

Inbjudan till Kadettallsvenskans final
Täby den 14-16 augusti 2015
Spellokal: Scandic Hotell Täby, Näsbyvägen 4, 183 30 Täby
Speltider: rond 1
rond 2
rond 3
rond 4
rond 5

fredag 14/8
fredag 14/8
lördag 15/8
lördag 15/8
söndag 16/8

kl. 10.30–14.30
kl. 16.30-20.30
kl. 09.30-13.30
kl. 15.30-19.30
kl. 09.30-13.30

Prisutdelning så snart som sista ronden är avslutad.
Betänketid: 90 min/spelare + 30 sek tillägg/drag från drag 1.
Kvalificerade lag:

Limhamns SK
Lunds ASK
SK Rockaden, Stockholm
Täby SK
Wasa SK
Örgryte SK

Priser: De tre främsta lagen får lag- och individuella priser.
Logiförslag: De deltagande lagen bokar egen logi.
Scandic Hotell Täby (där tävlingen spelas)
750kr/natt dubbelrum, 950kr/natt trippelrum, inklusive frukost.
(Logibidrag utgår med 3500kr/lag, som har minst fem mils resa mellan hemort
och spelort.)
Information: Jan Engfeldt, jan.engfeldt@gmail.com, 070-2674650
Mats Sjödin, mats.sjodin@schack.se, 070-7760463
Välkomna till en trevlig finalhelg i Täby!

