Kristallens Schackklubb inbjuder till

Tjejträffen 2018
Schackturnering för tjejer födda 1998 och senare.
Lördagen den 13 januari 2018 arrangeras ”Tjejträffen”, en schackturnering som vinnlägger sig om att
också vara en trevlig träffpunkt för schacktjejer. För Stockholmstjejer ingår resultatet också i
Stockholms Flick-GP.
”Tjejträffen” är öppen för alla tjejer födda år 1998 eller senare. Du behöver inte ha spelat i någon
schackklubb tidigare för att få vara med, men du måste bli inskriven i en klubb före spelstart.
Arrangören kan ge råd om hur du får detta gjort.
Spelplats är Garbosalen, Katarina Södra Skola, Katarina Bangata 41, på Södermalm i Stockholm.
Tiderna för Tjejträffen är att spelet beräknas pågå från kl 12.30 till 17.30. Prisutdelning sker så snart
slutresultatet är klart. Personlig anmälan på plats görs senast 12.15 då också ytterdörren låses.
Spellokalen är öppen från kl 11.30.
Spelformen är en Schweizerlottad grupp där alla spelar 7 partier. Om spelarna kommer överens med
varandra spelar de med schackklocka. Betänketiden per spelare och parti är 10 minuter + 5 sekunders
tilläggstid per drag. Om någondera spelare är osäker på att spela med klocka används istället regler
liknande de i den s k Schackfyran, dvs att en domare dömer av partiet efter ca 20 minuters total
speltid. Den som vinner ett parti får tre poäng, remi ger 2 poäng och om man varken vinner eller får
remi så får man ändå 1 poäng per parti.
Alla föranmälda får ett lika fint minnespris. Turneringen använder SSF:s
medlemssystem för lottning. Särskiljning görs i första hand genom SSF Buchholz, i andra hand
inbördes möte, i tredje hand lottning. Förstaplatsen lottas dock inte utan avgörs i tredje hand
genom särspel i blixtschack (3 min + 2 sek tidstilläggdrag) där färg i partiet lottas.
Anmälan:
Alla föranmälda är garanterade spel i turneringen. Övriga får delta i mån av plats. Vänta därför inte
med att anmäla dig utan gör det genast! Allra sista dag för anmälan är dock 10 januari 2018. Vid
anmälan efter årsskiftet be din klubb lägga in ett aktivt medlemsskap för 2018 i medlemssystemet,
annars får vi problem med lottningssystemet och kan inte garantera deltagande.
Anmälan görs per e-post till jens.petersson@kristallen.org . Ange Namn, Adress, Telefon,
Födelseår och klubbtillhörighet. Ett svarsmejl som bekräftar din anmälan sänds till den e-postadress
som anges vid anmälan inom ett dygn. Mer information kan också ges per telefon: 070-770 25 82.

Deltagaravgift: 100 kr, erlägges kontant på plats eller Swishas till 070-770 25 82 eller förbetalas
till KSK:s bg 5882-7296. Frukt, fika och enklare förtäring (typ ”ostmacka”) ingår i startavgiften
för spelarna och finns att köpa för medföljande.
VÄLKOMNA!

