Stockholms Schackförbund
Skolschackkommittén/JS&MS

Stockholm 2019-12-06

INBJUDAN TILL SKOLORNAS LAG-DM FÖR STOCKHOLM 2020
Härmed inbjuds till skolornas 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 2020 och går sedan vidare till
Riksfinalen som spelas 16-17 maj 2020. Mer information kan ses på länken:
http://www.schack.se/category/skollags-sm.

ANMÄLAN
Anmälan, se baksidan, skall sändas till Stockholms Schackförbund, Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm senast
den 24 januari Samtidigt betalas startavgiften, 100 kr per lag in på Stockholms Schackförbunds pg 25 79 58-9.
Vill skolan ha faktura så är det möjligt mot en fakturaavgift på 100 kronor. Denna fakturaavgift kommer även
tas ut för de skolor som inte betalt avgiften vid tävlingstillfället.

PRISER
I låg- och mellanstadiet får de åtta lag som går vidare (två lag från varje kval) 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 det
förväntade deltagarantalet. Ange på anmälningstalongen förstahands-, andrahands- och tredjehandsval för
önskat speldatum.

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 3/2, fredag 7/2, måndag 10/2, måndag 17/2
spelstart 1200 slut ca 1500. Personlig anmälan i spellokalen senast 1130.
Mellanstadiet: måndag 2/3, fredag 6/3, fredag 13/3, måndag 16/3
spelstart 1200 slut ca 1500. Personlig anmälan i spellokalen senast 1130.
Stockholmsfinalen för låg- och mellanstadiet spelas måndag 30/3 klockan 1200 slut ca 1530. Personlig anmälan i
spellokalen senast 1130.
I finalen spelar låg- och mellanstadiet med betänketiden 15 min/spelare och parti.
Högstadiet: måndag 23/3 (samma speldag som gymnasiet) spelstart 1200 slut ca 1530. Personlig anmälan i
spellokalen senast 1130.
Gymnasiet: måndag 23/3 (samma speldag som högstadiet) spelstart 1200 slut ca 1530. Personlig anmälan i
spellokalen senast 1130.
OBS! Anmälda lag skall infinna sig i spellokalen senast 30 minuter före start.

CAFETERIA
Schacksalongerna cafeteria kommer att hålla öppet. Där går det att handla enklare förtäring eller att äta
medtagen matsäck.
Välkommen till en spännande tävling
Jonas Sandbom/Tävlingsledare
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ANMÄLAN TILL SKOLORNAS LAG - DM I SCHACK
Skolans namn ..............................................................................................
Kommun ......................................................................................................

ANTAL LAG
Lågstadiet .................................
Lågstadiet .................................
Lågstadiet .................................

Mellanstadiet .............................
Mellanstadiet .............................
Mellanstadiet .............................

(3/2, 7/2, 10/2, 17/2)
(3/2, 7/2, 10/2, 17/2)
(3/2, 7/2, 10/2, 17/2)

(2/3, 6/3, 13/3, 16/3)
(2/3, 6/3, 13/3, 16/3)
(2/3, 6/3, 13/3, 16/3)

Högstadiet .................................

(23/3)

Gymnasiet ……………………

(23/3)

(Förstahandsdatum ……… feb)
(Andrahandsdatum ……… feb)
(Tredjehandsdatum ……… feb)
(Förstahandsdatum ……… mars)
(Andrahandsdatum ……… mars)
(Tredjehandsdatum ……… mars)

Om inget annat meddelas så är
skolan anmäld till spel den dag ni
angivit som förstahandsalternativ.

Uppgiftslämnare ......................................................... Tel .............................
E-postadress …………………………………………………………………
Sändes till Stockholms Schackförbund, Hornsgatan 82, 118 21 STOCKHOLM
eller skicka in den via e-mail: kansli@stockholmsschack.se.

25 79 58-9
Stockholms Schackförbund
Skollag-DM 2020
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