
 
 
 

Stockholms Schackförbunds 
tävlingsutskott inbjuder till 

 

 
 
 
 

Söndagen den 9 april 2017, klockan 13:00 
Personlig anmälan i spellokalen senast 12:30 

 

Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C, T-bana Zinkensdamm 
 

En tävling för både ung och gammal, för såväl klubb-
spelare som amatörspelare – en propagandatävling. 
 

Tävlingen spelas enligt Schweizer-lottning (Dator-lottning. Swiss-Manager) i nio ronder med 
20 minuters handikappspartier enligt klassindelning A–E.  
 

Tävlingen beräknas vara ca slut cirka klockan 17:30 och prisutdelning sker direkt efter 
tävlingen. 
 

Klassindelning  Betänketider 
 

Klass A = 2200 och högre Ingen klasskillnad: A–A 10–10 
Klass B = 1900–2199 En klasskillnad: A–B, B–C, C–D, D–E 8–12 
Klass C = 1600–1899 Två klasskillnader: A–C, B–D, C–E 6–14 
Klass D = 1300–1599 Tre klasskillnader: A–D, B–E 4–16 
Klass E = 1299 och lägre Fyra klasskillnader: A–E 2–18 
 

FIDEs snabbschacksregler gäller: 
a) Ett felaktigt drag ger partiförlust för den felande spelaren. 
b) Spelare tillhörande högre klass får välja på vilken sida av brädet klockan skall stå. 
c) Vid eventuell tvist rörande parti får man stanna klockan och tillkalla tävlings-

domaren. 
 



Startavgift: 100 kr, gäller för alla spelare skall betalas före start, dock senast klockan 
12:30, speldagen. 
Startavgifterna går tillbaka till deltagarna som priser i tävlingen.  

 
Priser:  

Priserna i tävlingen beror på antalet deltagare. 
 
Rating-priser: Ratingpriserna sätts efter tävlingens start och minst två ratingpriser i 

varje ratinggrupp från B-E. 
    
Presentkort: Den spelare som spurtar bäst i de tre sista ronderna och inte vinner ett 

ordinarie pris vinner ett presentkort i Schackhandeln på 150 kronor. 
Priset är sponsrad av Schackhandeln, som under tävlingen har fina rea-
erbjudanden. 

 
Anmälan: Anmälan sker senast 2017-04-05 via Stockholms Schackförbunds hemsida 

www.stockholmsschack.se eller utlagd anmälningslista på Stockholms 
Schacksalonger. Man kan också anmäla sig via e-post till 
rune.salongerna@outlook.com eller skicka sms till mobil: 070-440 10 04. 
Telefon: Stockholms Schacksalonger, 08-668 78 77 

  Stockholms Schackförbunds kansli, 08-669 36 54. 
 
 
Tävlingsdomare:  Rune Ljungberg 
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