
Spelplats   
Elite Stadshotellet, Växjö. Ett klassiskt stadshotell mitt i centrum ett 
par hundra meter från järnvägsstationen.  
 
Spelform 
8 ronder FIDE-schweizer. Rond 1-4: 15 minuter per parti + 5 
sekunder per drag. 
Rond 5-8: 90 minuter per parti + 30 sekunder per drag.  
Tävlingen är Eloregistrerad, även snabbschackspartierna. 
Cirka 20 bord kommer att livesändas. 
  
Program 
Fredag: Personlig anmälan 16:00-18:00 
R1:18:30     R2:19:30     R3: 20:30    R4: 21:30 
 
Lördag:  R5:10:00      R6: 16:00 
 
Söndag: R7: 09:00    R8: 14:00    Prisutdelning ca 18:30 
 
OBS: Personlig anmälan behövs inte om betalning är registrerad och 
noterad i startlistan samt att man har bekräftat sin start.  
Då kan man komma direkt till första rondstarten kl 18:30. 
 
Priser 
12.000 kr / 6.000 kr / 4.000 kr / 2.000 kr / 1.000 kr.  
Ratingpriser á 800 kr + 400 kr i grupper om cirka 12 spelare.  
Priser á 600 kr till bästa kvinna, veteran (+60), junior och kadett.  
Inga priser delas.  
Priser garanterade vid minst 100 anmälda. 
 
  
	  

Startavgift 
500 kr för seniorer, 400 kr för juniorer (födda 1995 eller senare).  
Vid betalning före 25 januari ges 50 kr i rabatt. GM / WGM och  
IM / WIM har fri startavgift. 
 Anmälan 
Anmälan via Sveriges Schackförbunds medlemssystem, www.schack.se. 
 
Startavgiften sätts in på Växjö SK:s PlusGiro 580294 – 7 senast 5 februari. 
OBS: Ange namn! 
Vid betalning på plats tar vi ut en extra avgift om 100 kr. 
  
Logi  
Elite Stadshotellet (tävlingshotellet): enkelrum 595 kr, Superior 1-2 
personer per rum 825 kr, Deluxe 1-2 personer per rum 925 kr.  
Bokning tel: 0470-134 00 (uppge: GP schack) 
 
Elite Park Hotel (konserthuset): Superior 1- 2 personer per rum 825 kr, 
Deluxe 1-2 personer per rum 925 kr.  
Bokning tel 0470-70 22 00 (uppge: GP schack) 
 
Gäller båda hotellen: 
Extrasäng Barn 0-5 år fritt i föräldrars rum, 6-15 år 100 kr i extrasäng, 
16-18 år 200 kr i extrasäng. Vuxen 600 kr i extrasäng.   
Priserna gäller per natt inkl frukost. Boka i god tid! 
 
Information 
Håkan Jalling: hakan.jalling@gmail.com, 072-974 72 06 
Växjö SK webbsida: www.vaxjoschackklubb.se  
Regler Svenskt Grand Prix: 
http://www.schack.se/svenskt-grand-prix/ 
  

	  

  
Elite Hotels Open, Växjö 

19-21 februari 2016 
  

Välkommen att anmäla dig till Elite Hotels Open i Växjö 
– den femte deltävlingen i den svenska Grand Prix serien 2015/16. 

	  

Växjö Schackklubb 



VÄXJÖ SCHACKKLUBB 

Tävlingen gäller endast spelare från någon av de nordiska länderna 
eller med känd spelstyrka.  
Lilla Elite Hotels Open har samma spelplats, startavgift, spelform och tidsprogram 
som för Elite Hotels Open. Turneringen är Elo-registrerad, även snabbschackspartierna. 
  

Priser garanterade vid minst 50 anmälda. 

Priser: 4000 kr / 2000 kr / 1000 kr / 500 kr / 500 kr.  
Dessutom ratingpriser på 500 kr och 300 kr i grupper om cirka 12 spelare.  
Priser på 300 kr också till bästa dam, veteran (+60) och minior. 

Lilla Elite Hotels Open är öppen för spelare med Elo under 1600, 
alternativt saknar Elo och har LASK eller känd spelstyrka under 
1600 (t ex. nordisk nationell rating).  
 
 – Välkommen med din anmälan! 
	  

  
   Lilla  

    Elite Hotels Open, Växjö 
    19-21 februari 2016 

 
	  

För detaljerat program och anmälan: 
http://www.schack.se/svenskt-grand-prix/  
	  


