
   
 

Junior-DM i Blixt 2020______________________ 
 
Härmed inbjuds till 2020 år Junior-DM i Blixtschack som även ingår i Junior-GP. Spelprogram 
se härnedan. Spelplats är Salongerna, Ringvägen 9C på Södermalm (T Zinkensdamm). 
Telefon: 08-668 78 77. Tävlingen är Corona-anpassad. 
 
Klassindelning: 

A Födda 2000 - 2004 
B Födda 2005 - 2007 
C Födda 2008 - 2009 
D Födda 2010 - 2011 
E Födda 2012 - 

 
Speltider: 

Klass C Lördag 3 oktober, start kl. 11:00 
Klass A, B Lördag 3 oktober, start kl. 15:00 
Klass D Lördag 10 oktober, start kl. 11:00 
Klass E Söndag 11 oktober, start kl. 11:00 

 
Alla klasser kommer att spela 7 ronder FIDE Schweizer, 3 min + 2 sek/drag. Maxantal deltagare 
i varje pass är 40. Först till kvarn gäller. Om fler vill delta, mejla UUs ordförande för att hamna 
på reservplats. 
Klass A och B Elo-registreras. 
Anmäl dig via Sveriges Schackförbunds medlemssystem, anmälan. Varje enskild spelare och 
respektive klubb måste se till att spelaren är tävlingsregistrerad för i år. 
 
Betala in startavgiften, 100 kr i samtliga klasser, senast 29 september respektive 6 oktober till 
plusgiro 25 79 58 – 9 (Stockholms Schackförbund). Ange tävling, namn och klass. Ser du på 
turneringens hemsida att det står ”JA” på ditt namn i kolumnen BETALT, är det bara att komma 
till rondstart enligt ovan. Ingen personlig anmälan behövs, i dessa Corona-tider. 
 
Varje pass beräknas ta ca 2 timmar. Obs! Ingen cafeteria kommer att finnas, ta med egen 
förtäring och dricka vid behov. 
 
Endast spelare och funktionärer får vistas i spellokalen. Efter avslutat parti, håll avstånd till 
övriga spelare. Handsprit kommer att finnas, lokalerna kommer att ventileras under och mellan 
passen, se till att ha varma kläder. 



 
Iakttag god hygien, tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök. 
 
De som har något symptom på sjukdom får ej medverka. Meddela tävlingsledningen om ni ej 
kan medverka, senast dagen innan, så återbetalas startavgiften. 
 
Hälsning med armbåge går bra, men vi undviker att ta i varandra. 
 
För Ungdomsutskottet/Leif Stenberg Telefon: 070-260 80 93 


