
Schack i det gröna 2020
Tävlingen utgör individuella DM, för de spelare som är huvudregistrerade, för en klubb tillhörande 
Västergötlands Schackförbund (VSF).

Information

Tid och plats
Tävlingen genomförs söndagen den 16 augusti 2020 i 
Mariebergsparken, Mariebergsvägen 45, Kinna. Personlig 
anmälan görs senast klockan 10.00. Tävlingen startar 30 minuter 
senare, 10.30. Vid ypperligt väder genomförs tävlingen utomhus.
Om det föreligger påtaglig risk för regn, genomförs tävlingen i 
stället inomhus, i den så kallade logen. 

Tävlingsform
Med anledning av att seniortävlingen är elo-registrerad för 
blixtranking är den endast öppen för spelare registrerade i 
Sveriges Schackförbund (SSF). Seniorer och A-juniorer spelar i en
gemensam grupp : Nordisk schweizer: tolv ronder med  fem 
minuters grundtid, samt tre sekunders tidsfördröjning per drag 
(Bronstein). Inga priser delas. Särskiljning genomförs enligt 
Sveriges Schackförbunds tävlingsregler.

Juniorer:  Schweizer eller Berger beroende av antalet deltagare. 

A-juniorer födda 2000 – 2004.
B-juniorer födda 2005 – 2008.
C-juniorer födda 2009 – senare.

Startavgifter Betalningsalternativ
Seniorer : 150 kr            Bankgiro 329-3214.  
Juniorer : 50 kr Swish (0735 – 44 74 33).
GM och IM : 0 kr Kontant betalning på plats.

Anmälan
Vi tar emot anmälningar fram till den 14 augusti 2020. 
Efteranmälan tas emot i mån av plats. Ange medlemsnummer, 
namn, e-postadress och tävlingsklass vid anmälan.

Anmälningsalternativ
Anders Frisk       
0735 – 44 74 33
afrisk7@icloud.com

SA Marks hemsida 
https://schackmark.se/anmalan-schack-i-det-grona

Program

10.00 Anmälan i sekretariatet stängs
10.30 Rond 1 - 6
12.30 - 13.15 Lunchpaus
13.15 Rond 7 - 10
14.30 - 15.00 SA Mark bjuder på tårta
15.00 Rond 11 - 12
15.45 Prisutdelning

Rankinggrupper
Rankingrupperna består av grupper om åtta spelare. De 
högst rankade spelarna tillhör ingen rankinggrupp. 

Priser

Priser Schack i det gröna
Nedanstående penningpriser garanteras vid ≥ 40 seniorer.
1. 3000 kr
2. 2000 kr
3. 999 kr

Rankingpris
1: 800 kr
2: 400 kr

Priser B- och C-juniorer: Schack i det gröna

B- och C-juniorerna spelar i en gemensam grupp

• Pokaler till de tre främsta.
• Alla får pris.

Priser seniorer: blixt-DM
1. 900 kr
2. 800 kr
3. 700 kr
4. 600 kr
5. 500 kr
6. 400 kr

Priser juniorer: blixt-DM
• Pokaler till de tre främsta i varje klass. 
• Segraren i varje klass vinner en digitalklocka (DGT2010).
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