Stockholms Schackförbund inbjuder till den åttonde upplagan av långpartiturneringen

Stockholm ELO Challenge 2017
Helgturnering i Stockholms Schacksalonger, onsdag 24 maj – söndag 28 maj.
9 ronder Schweizer med betänketiden 40 drag på 90 min + 30 sek per drag och därefter 30 min +
30 sek per drag för resten av partiet.
Mycket goda chanser till Elotal eller inteckning i Elo tal, då turneringen kommer är anmäld till
FIDE för beräkning av Elo.
Alla priser förutom förstapriset beräknade för 60 spelare och kan justeras proportionell upp eller
ned
Priser:
1:a pris 7 000:- Garanterat förstapris!
2:a pris 3 000:3:e pris 1 500:2 priser a´ 999 :3 friplatser till ELO Challenge 2018
samt sedvanliga specialpriser.
Tre priser per rating-grupp utdelas med start från deltagare högst nr 10 i grupper om 16 -17 spelare:
1500 kr, 900 kr samt fri startavgift i ELO Challenge 2018.
NYHET!:ALLA pristagare vinner dessutom Schacklitteratur till ett värde av 800 kr !!
Det högsta Elo- respektive LASK-talet av gör vilken rankinggrupp man tillhör.
Endast spelare med verifierade ELO eller LASK-tal kan vinna rating-priser!
Enligt beslut av skatteverket ska Stockholms SF hålla inne preliminärskatt på utbetalda prispengar.
Stockholms SF ska även betala arbetsgivaravgifter på priserna. Det innebär att priserna är lägre än
tidigare.
Spelschema (hålltider):
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

24/5
25/5
26/5
27/5
28/5

Rond 1 14:00 *)
Rond 2
19:00 **)
Rond 3 12:00
Rond 4
18:00
Rond 5 12:00
Rond 6
18:00
Rond 7 12:00
Rond 8
18:00
Rond 9 12:00
Prisutdelning ca kl 17.00
Innan prisutdelningen blir det dessutom nåt från fiket Sonia svänger ihop. .
*) Om du är förhindrad att spela rond 1 kan du få frirond med ½ poäng Du måste i
sånt fall ange detta i mail till turneringsarrangören, se nedan.
**) Domaren och tävlingsledningen kan komma att ändra denna tid om så krävs.
De som inte kan spela en rond kan, om de för upp det på en lista under rond 1 ,få en
av ronderna 2-7 som frirond med resultatet ½ poäng .

Startavgifter:

Spelare utan Elo-tal samt under 1800 i Elo
Spelare med Elo 1800 - 2200
Spelare över 2200
FM,WFM,samt juniorer födda 1997 eller senare

1150:1050:950:850:-

***)
***)
***)
***)

IM,WIM
0:GM,WGM
0:Fri start gäller de titelspelare som anmält sig senast torsdagen den 5 maj
***)OBS Du kan få 150 kr rabatt på ovanstående anmälningsavgifter se nästa sida.

För att vi ska betrakta dig som startklar för turneringen måste du både anmäla dig, och betala in
startavgiften.

Normal anmälan ska ske senast tisdag 23 maj, antingen på uppsatt lista i Stockholms
Schacksalonger, via webben eller genom e-post till tävlingsledaren (se nedan), som då måste vara
bekräftad av denne för att gälla. Anmälan efter 14 maj betraktas som bindande.
Förhandsanmäl dig via webb, e-post tävlingsledare ( se nedan ) eller skriv upp dig på
Salongernas lista och betala in startavgiften på Stockholms Schackförbunds postgiro senast
11 maj eller personligen på Stockholms Schacksalonger senast 15 maj.
Då
- får du 150 kr rabatt på startavgiften
- kan du komma direkt till första rondstart
- deltar du i utlottningen av minst ett presentkort á 250 kr på Schackhandeln
som utlottas på prisutdelningen till de som fullföljt turneringen samt närvarar på
prisutdelningen.
Detta bekräftas med bet i webanmälningslistan eller på annat sätt på
www.stockholmsschack.se
Det är möjligt att betala kontant i samband med personlig anmälan på Stockholms schacksalonger
före rond 1 Men om du vill betala in startavgiften på Stockholms Schackförbunds plusgiro
25 79 58-9 i förväg, måste detta ske senast 17 maj (ange då ev LASK- rating ev ELO-tal namn och
klubb )
Efteranmälan kan göras i spellokalen på speldagen i mån av plats och kostar då 50 kr extra.Om du
swishar via Sonia i fiket slipper du dock denna avgift.
Personlig anmälan i spellokalen senast 13:30 första dagen, gäller ej dig som är Förhandsanmäld se
ovan )..
Priser: Alla priser delas vid samma poäng enligt Hort-metoden, dvs. hälften av den ingående
prispotten delas rakt av, hälften fördelas enligt kvalitetspoäng Buchholz. Man kan vinna både
huvud- och ratingpris.
Tävlingen kommer att livesändas, och en bulletin med utvalda partier kommer att utges.
GM erhåller gratis kaffe och smörgås.
En spelare måste infinna sig senast 30 min efter rondstart för att inte förlora på wo.
För logi, kontakta:
– Zinkensdamms Vandrarhem
– Columbus Hotel & Vandrarhem
– Scandic Hotel Malmen

08-616 81 10
08-503 112 00
08-517 347 00

(gångavstånd från spellokalen)
(Tjärhovsgatan 11)
(Götgatan 49)

För mer information, kontakta tävlingsansvarige Mikael Helin:
micko03@hotmail.com eller 070 1417070
Antal anmälda och mer information på www.stockholmsschack.se
Telefon Schacksalongerna: 08-668 78 77; Stockholms Schackförbunds kansli: 08-669 36 54

