Stockholm 2012-10-16

Stockholms Schackförbund
Ungdomsutskottet/JS

INBJUDAN TILL SKOLORNAS LAG-DM FÖR STOCKHOLM 2013
Härmed inbjuds till skolomas Lag-DM för stockholmsområdet. Spelplats är Stockholms Schacksalonger
Ringvägen 9 C (Tunnelbana Zinkensdamm), tel: 668 78 77.
Spelarna i varje skollag skall vara inskrivna som elever vid den skola laget representerar.
Varje lag består av fyra spelare och eventuellt en reserv. Spelarna skall placeras efter principen
"känd eller förmodad spelstyrka" där den bästa spelaren sitter på första bordet och så vidare.
Segrande lag i varje stadium blir distriktsmästare för Stockholm 2013 och går sedan vidare till
Riksfinalen som spelas 27-28 april i Göteborg.

ANMÄLAN
Anmälan skall sändas till Stockholms Schackförbund, Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm senast den 27 januari
(använd gärna bifogat inbetalningskort). Samtidigt betalas startavgiften, 100 kr per lag in på
Pg 25 79 58-9 (Stockholms Schackförbund).

PRISER
Plaketter till de bäst placerade lagen i varje klass. I låg- och mellanstadiet får de 8 lag som går vidare till
distriktsfinalen pris.
I högstadiet blir det sex priser och i gymnasiet tre priser.

SPELDAGAR
Lågstadiets och mellanstadiets tävlingar spelas i två steg med kvalturneringar och distriktsfinal på grund av der
förväntade deltagarantalet. Ange på anmälningstalongen vilken dag ert lag vill spela.

SPELTID
Alla matcher spelas med klocka där betänketiden för lågstadiet och mellanstadiet är 10 min/spelare och parti.
Gymnasiet och högstadiet spelar med betänketiden 15 min/spelare och parti.
Lågstadiet: måndag 4/2, tisdag 5/2, måndag 11/2, tisdag 12/2
spelstart 12 slut ca 15 . Personlig anmälan i spellokalen senast 11 .
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Mellanstadiet: måndag 18/2, tisdag 19/2, måndag 4/3, tisdag 5/3
spelstart 12 slut ca 15 . Personlig anmälan i spellokalen senast l l .
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Stockholmsfinalen för låg- och mellanstadiet spelas måndagen 25/3 klockan 12 (personlig anmälan 11 ).
I finalen spelar låg- och mellanstadiet med betänketiden 15 min/spelare och parti.
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Högstadiet: måndag 11/3 spelstart 12 slut ca 15 . Personlig anmälan i spellokalen senast 11 .
Gymnasiet: måndag 18/3 spelstart 12 slut ca 15 . Personlig anmälan i spellokalen senast 11 .
OBS! Anmälda lag skall infinna sig i spellokalen senast 30 minuter före start.

Välkommen till en spännande tävling
Jonas Sandbom/Tävlmgsledare
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Lågstadiet

(Vi spelar helst den

feb)

Mellanstadiet

(Vi spelar helst den

mars)

Högstadiet

Om inget annat meddelas så är
skolan anmäld till spel den dag
ni önskar.

Gymnasiet....

Uppgiftslämnare

Tel

Sändes till Stockholms Schackförbund, Hornsgatan 82,118 21 STOCKHOLM
Det går också bra att faxa in anmälan på nummer 669 64 44 eller skicka in den
Via e-mail: stockhoIms.schackfrbund@telia.com.
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